
 

 

 

 
JUHATUSE KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 
 
 

Tallinnas, 13. aprillil 2022 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:40 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
 

1. HEV koostöökooli edasised võimalikud tegevused Lääne-Harju piirkonnas 
 
Maria Mägar teatas, et 18.03.2022 toimus huvitatud omavalitsute kohtumine ning et Saue vald teeb esimesena 
piirkondliku koostöökooli Salus ning edastab seejärel huvitatud isikutele ülevaate. Harku valla arvamuse kohaselt ei 
oleks tarvidust toetada eraettevõtlust omavalituste poolt, vaja oleks koostöökool teha avatud konkursina kõigile 
huvilistele.   
Otsustati: 
1.1. Oodata Saue kokkuvõte ära ja jätkata arutelu. 

 
 

2. HOL 2021. aasta majandusaasta aruande projekti läbivaatamine ja revisjonikomisjonile suunamine 
 
Andre Sepp ja Ene Millert tutvustasid HOL 2021. aasta eelarve täitmist ja 2021. aasta majandusaasta 
tegevusaruande eelnõud ning vastasid juhatuse liikmete küsimustele.  
Otsustati: 
2.1 Võtta teadmiseks HOL 2021. aasta eelarve täitmise ülevaade ja suunata majandusaasta aruanne 

revisjonikomisjonile. Planeerida aruande kinnitamine mais toimuval juhatuse koosolekul. 
2.2 Esitada 2021. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamus ning audiitori otsus mais toimuvale 

HOL volikogu koosolekule.  
 
 

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu omavalitsute IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudelist 
 
ELVL IKT juht Katrin Rajamäe tegi ülevaate omavaltisuste IKT kompetentsikeskuse tööst ning tutvustas selle haldus- 
ja teenusmudelit. Riik toetab neid projekte, kus omavalitsused teevad koostööd. 
Otsustati: 
3.1 Tõstatada teema HOL volikogus, et omavalitsused saaksid võimaluse kaaluda ja otsustada teenusega 

ühinemist. 
 
 

4. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme tulevik 
 
Tiina Beldsinsky rääkis maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja käsitles selle edasisi 
perspektiive. Rahandusministeerium kavatseb siseriiklikud meetmed (MATA, KOP, HAJA, MAAKAR) ümber teha, 
soovitakse erinevate programmide jaotus maakondade lõikes vabaks jätta. Käsitletakse ka võimalust planeerida 
projekte nelja aasta perspektiivis. Muudatusi planeeritakse rakendama hakata alates 2024. 
Otsustati: 
4.1 Võtta Rahandusministeeriumi poolt välja töötamisel olev kava teadmiseks. 

 
 

5. HOL võimalik osalemine välisprojektides 
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Kaarel Kose tutvustas HOL võimalusi osaleda uutes välisprojektides: StoPWa – Stormwater purification with 
construction and demolition waste (INTERREG Kesk-Läänemere Programm) ja BATS – Baltic Sea region active 
mobility solutions in darkness and all weather conditions (INTERREG Läänemere programm). Projekti StopWa osas 
on HOL esialgse taotluse esitanud, projekti BATS osas tuleb taotlusotsustus teha hiljemalt 26.04.2022. Toimus 
arutelu. 
Otsustati: 
5.1 Osaleda BATS projektis ning üritada leida Harjumaa omavalitsuste seast partnerid. Teha partneritele ettepanek 

jagada projektitaotluse esitamiseks kantavad kulud. 
5.2 Valida projekt StopWa koostööpartnerid pärast seda, kui HOL on saanud projekti teise vooru.  
 
 

6. HOL volikogu kokkukutsumine 
 

Andre Sepp tutvustas HOL järgmise volikogu võimalikku korraldamispaika ning võimalikku päevakorda.  
Otsustati: 
6.1 Korraldada järgmine HOL volikogu koosolek 18.05.2022 Loksal.  
 
 

7. Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamist koordineerivasse juhtrühma liikme ja asendusliikme nimetamine 

 
Andre Sepp tutvustas Rahandusministeeriumi 12.04.2022 ettepanekut nimetada HOL esindaja ja tema asendusliige 
Harju maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist 
koordineerivasse juhtrühma. 
Otsustati: 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.04.2022 otsus nr 12 „Esindaja nimetamine juhtrühma“. 
 
 

8. Informatiivsed teemad 
 
8.1 HOL volikogu liikmete ja büroo kevadseminar toimub 26.06-27.05.2022 Mulgimaal.  
8.2 HOP toimub 21.10.2022 Viimsis 
8.3 Maakaitsepäev toimub 23.06.2022 Viimsis. 
8.4 Tegevdirektor on 06.05.2022 välislähetuses, kohtudes Uusimaa piirkonna juhtidega. 
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