
 

 

 

 
JUHATUSE KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 
 
 

Tallinnas, 8. juunil 2022 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:10 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
 

1. Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvooru taotluste rahuldamine 
 
Maret Välja andis ülevaate KOP 2022. aasta kevadvoorust ning rahulatud taotlustest.   
Otsustati: 
1.1. Võtta vastu HOL juhatuse 08.06.2022 otsus nr 19 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvooru 

taotluste rahuldamine“. 

 
2. KOP kevadvoorus esitatud taotluste rahuldamata jätmine 

Maret Välja andis ülevaate KOP 2022. aasta kevadvoorus rahuldamata jäetud taotlustest, mille toetamiseks 
hindamismetoodika alusel moodustatud pingereast johtuvalt ei jätkunud toetuse vahendeid ning millele antud hinnete 
kaalutud keskmine jäi hindamismetoodikast tuleneva alla 2,5 punkt lävendi.  
Otsustati: 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 08.06.2022 otsus nr 20 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2022. aasta kevadvooru 

taotluste rahuldamata jätmine“. 
 
 

3. Kesk-Läänemere 2021-2027 programmi seirekomitee asendusliikme nimetamine 
 
Kristjan Kenapea tutvustas Rahandusministeeriumi ettepanekut määrata HOL poolt Kesk-Läänemere 2021-2027 
programmi Seirekomitee asendusliige.  
Otsustati: 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 08.06.2022 otsus nr 21 „Kesk-Läänemere 2021-2027 programmi Seirekomitee 

asendusliikme nimetamine“. 
 
 

4. Harjumaa haridustöötajate ja hariduse toetajate tunnustamiseks esitamine 
 
Maria Mägar tutvustas HOL juhatuse 11.05.2022 otsusega nr  18 moodustatud Harjumaa 2022. aasta parimate 
haridustöötajate valimise komisjoni poolt esitatud ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile aasta õpetajate 
galal tunnustamiseks haridustöötajate esitamise kohta. 
Otsustati: 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 08.06.2022 otsus nr 22 „Harjumaa haridustöötajate ja hariduse toetajate 

tunnustamiseks esitamine“. 
 
 
 
 

5. HEV õppe koostööst Harjumaal 
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Maria Mägar andis ülevaate arengutest HEV õppe alase koostöö ettevalmistamisest Lääne-Harjumaal. Lähiaja 
arengud sõltuvad Saue valla tegevusest Salu kooliga. Ehitatakse lisahoone, Saue on nõus kaasama Saku, Harku ja 
Keila. Seega on Saue, Saku, Harku, Keila huvitatud koostööprojektiga edasiminekust. Juurdeehituse osas on 
omandivorm veel määratlemata.  
Otsustati: 
5.1 Jätkata HEV-koostöö teema käsitlemist juhatuses ning pidada oluliseks uute arengutega kursis olemist. 
 
 

6. Harjumaa ja Uusimaa vahelise üksteise mõistmise memorandumi koostamisest 

Tiina Beldsinsky tutvustas Harjumaa ja Uusimaa vahelise koostöömemorandumi ettevalmistamise käiku. Peeti 
vajalikuks regioonide vahelise koostöö süvendamist. 
Otsustati: 
6.1 Kiita heaks Harjumaa ja Uusimaa regioonide vahelise koostöö memorandumi projekt. 
 
 

7. Kliimakavade koostamise koostööst Harjumaal 
Tiina Beldsinsky andis ülevaate kliimakavade alasest koostööst Harjumaal. Koostöö toimub Lääne-Harjumaal, Saue 
Saku, Harku ja Kiili valla vahel. Tehtud on lähteülesanne. Hanke tegemine volitatakse Harku vallale. Mudeli põhja 
saaks laiendada ka teistele Harjumaa kohalikele omavalitsustele.  
Otsustati: 
7.1 Käsitleda teemat edaspidi volikogu koosolekul. 
 
 

8. Informatiivsed teemad 
 
8.1 Anti ülevaade Tallinna ringraudtee REP ettevalmistamise hetkeseisust. Projekti tutvustamiseks toimub 

15.06.2022 pressikonverents. 
8.2 Käsitleti Maakaitsepäeva programmi.  
8.3 Käsitleti haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ettepanekut Harjumaa koolijuhtide hindamismetoodika 

väljatöötamisest. Viljandi maakonnast eeskuju võttes võiks ka Harjumaal välja töötada ühtse 
hindamismetoodika, mis oleks koolijuhtidele tagasiside vorm – HOL võiks olla küsimuses koordineerijaks ja 
tellijaks. Peeti vajalikuks HOL poolt teemaga edasi tegeleda.  

8.4 Ehitisregistri muudatustega kohalike omavalitsuste töösse tekkinud probleemid. Kuna pärast muudatusi registri 
töö on sisuliselt halvatud ning kohalikud omavalitsused ei saa oma ülesandeid nõuetekohaselt täita, peeti 
vajalikuks pöörduda HOL ja teiste Harjumaa omavalitsuste poolt märgukirjaga ehitisregistri haldaja poole. 

8.5 Planeerida järgmine juhatuse koosolek augusti. 
 

 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Helle Lootsmann      Kristjan Kenapea 
HOL aseesimees     Protokollija 
 
 


