
 

 

 

 
JUHATUSE KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 
 
 

Tallinnas, 9. märtsil 2022 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:30 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
 

1. Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine 
 
Kristjan Kenapea selgitas kohaliku omaalgatuse programmi rakendamise otsuse vastuvõtmise vajalikkust tulenevalt 
riigihalduse ministri 20.03.2021 määrusest nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm“. Tallinn esitab täiendavalt 
kodanikuühendis esindava kandidaadi, eelduslikult enne järgmise taotlusvooru avanemist. 
Otsustati: 
1.1. Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr 6 „Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine“.  

 
 
 

2. Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta Harjumaa taotlusvoorudes jagatavate vahendite mahu 
kinnitamine 

 
Kristjan Kenapea tutvustas ettepanekut KOP programmi 2022. aastal jagatavate vahendite jaotuse kohta. 
Otsustati: 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr 7 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta Harjumaa 

taotlusvoorudes jagatavate vahendite mahu kinnitamine“.  
 
 
 

3. Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni koosseisu muutmine 
 
Kristjan Kenapea tegi ülevaate ettepanekust konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni muutmise kohta.  
Otsustati: 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr 8 „Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni koosseisu 

muutmine“.  
 
 
 

4. Arengukomisjoni moodustamine 
 
Andre Sepp selgitas ettepanekuid arengukomisjoni moodustamise kohta, arvestades HOL juhatuse 09.02.2022 
koosolekul kokku lepitud komisjoni moodustamispõhimõtteid. Toimus arutelu. 
 Otsustati: 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr 9 „Arengukomisjoni moodustamine“.  
 
 
 
 
 

5. Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine 
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Andre Sepp selgitas ettepanekuid haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamise kohta, arvestades HOL juhatuse 
09.02.2022 koosolekul kokku lepitud komisjoni moodustamispõhimõtteid. Toimus arutelu. 
Otsustati: 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr10 „Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine“. 
 
 
 

6. Kesk-Läänemere 2021-2027 programmi seirekomitee liikme nimetamine 
 
Kristjan Kenapea tutvustas Rahandusministeeriumi 17.02.2022 ettepanekut nimetada HOL poolt Eesti regioonide 
esindaja Kesk-Läänemere 2021-2027 programmi seirekomitee põhiliikmeks. 
Otsustati: 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.03.2022 otsus nr11 „Kesk-Läänemere 2021-2027 programmi seirekomitee liikme 

nimetamine“. 
 
 
 

7. Nõusoleku andmine Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu rahastamise koostöölepingute 
sõlmimiseks 

 
Kristjan Kenapea tutvustas Tallina ringraudtee REP rahastamise teemaliste lepingute projekte. HOL ja 
Rahandusministeeriumi vahelise lepingu eesmärk on leida Tallinna ringraudtee ning selle toimimiseks vajaliku taristu 
rajamiseks sobivaim asukoht Harju maakonnas, samuti koostada sobivasse asukohta detailne planeeringulahendus, 
s.h eelprojekt ehitusõiguse määramiseks. HOL ja teiste koostööpartnerite vahelise lepingu eesmärk on poolte 
koostöö korraldamine eesmärgiga kaasrahastada Tallinna ringraudtee REP koostamist, mille raames iga 
kaasrahastaja tasub HOL-le oma rahastamispanuse ning HOL tasub poolte kaasrahastamispanused 
Rahandusministeeriumile vastavalt HOL ja Rahandusministeeriumi vahelisele koostöökokkuleppele. 
Otsustati: 
7.1 Kiita heaks HOL ja Rahandusministeeriumi vahelise koostöökokkuleppe projekt, mille objektiks on Tallinna 

ringraudtee rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamiseks (sh PlanS § 4 lõike 2 punktis 5 sätestatud mõjude 
hindamine ning riigi eriplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute läbiviimine) koostamise korraldaja poolt 
läbiviidud hankemenetlus(t)e tulemusel parima pakkujaga sõlmitava(te) hankelepingu(te) alusel töövõtja(te)le 
tasumise osas poolte kaasrahastamises kokku leppimine ning HOL poolt teiste kaasrahastajate maksete 
vahendamine.  

7.2 Kiita heaks koostöölepingu projekt, mille  eesmärk on HOL ja teiste lepingupoolte koostöö korraldamine 
eesmärgiga kaasrahastada Tallinna ringraudtee REP koostamist, mille raames iga kaasrahastaja tasub HOL-le 
oma rahastamispanuse ning HOL tasub poolte kaasrahastamispanused Rahandusministeeriumile vastavalt 
HOL ja Rahandusministeeriumi vahelisele koostöökokkuleppele. 

 
 
 

8. HEV koostöökooli edasised võimalikud tegevused Lääne-Harju piirkonnas  
 
Maria Mägar andis ülevaate edasistest tegutsemisvõimalustest Lääne-Harjumaal HEV koostöökooli tegevuste 
arendamisel. Saku vald ja Saue vald edendavad omavahelist koostööd, sestap on neil Liikva külasse kooli rajamises 
osalemise huvi vähenenud. Seni on huvitatud omavalitsuste poolt kaardistatud tegutsemisvõimalusi. Määratleda 
tuleb koostöö vorm, s.h kooli pidaja. Endiselt on õhus võimalus, et Harku vald ja Lääne-Harju vald korraldavad 
ühiselt Liikva külas keskuse ülesehituse.  
Otsustati: 
8.1 Kutsuda kokku HEV koostöökoolist huvitatud osapooled, et arutada edasisi koostöövõimalusi, kaasata 

praktikuid, koolijuhte ja HEV spetsialiste. 
8.2 Täpsustada Tallinna poolt HEV õpilastele kohtade võimaldamise tähtaega. 

 
 

 
9. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
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9.1 Koostöö Ukraina põgenike aitamisel seondub riigi otsusega toiminguid rahastada. Praegune olukord on veel 
ebamäärane ning vajab süsteemaset käsitlust. Majutamise teema vajab kompleksset käsitlust töökohtadega ja 
eluks vajaliku taristuga. 

9.2 Toimus arutelu KOV IT haldus- ja teenusmudeli rahastamise teemal, milles sedastati omavalitsuste lõikes 
ühtsete seisukohtade puudumist.   

9.3 Võeti teadmiseks kava korraldada kevadseminar Mulgimaale 26.05-27.05.2022. 
9.4 Planeerida HOL volikogu järgmine koosolek 23.03.2022 kell 11:00 Tallinnas ning võtta päevakorda 

põgenikekriisi teemad (s.h strateegiline vaade ja rahastamisküsimused). Kutsuda esinema 
Sotsiaalministeeriumi kantsler, sotsiaalkaitseminister, Sotsiaalkindlustusameti esindajad. 
 

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


