
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 14. oktoobril 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:15 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa koolivõrgu analüüsi lähteülesande tutvustamine ja nõusoleku andmine taotluse 
esitamiseks  kaasrahastuse saamiseks 
 

Joel Jesse ja Maria Mägar tutvustasid Harjumaa koolivõrgu analüüsi lähteülesannet. Võimalus on saada selle 
koostamiseks kaasrahastust (kuni 25 000 €) meetmest „Maakondade arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud 
uuringud ja analüüsid“, mille taotlusvoor on avatud 01.10.2020-30.10.2020. Esialgsel hinnangul on analüüsi 
orienteeruv maksumus 43 000 eurot. Arutelu käigus leiti, et nimetatud analüüsi prognoositav maksumus on 
ebamõistlikult suur ning omavalitsused on haridusvaldkonna probleemsetest kohtadest teadlikud ja täna võib 
koostööd hinnata nii omavalitsuste sees kui naabritega heaks. Koostööpotentsiaal on kõige suurem piiripealsetes 
olukordades, mistõttu tuleks võimalikus uuringus teemat täpsustada. Märgiti, et hariduslike erivajadustega (HEV) 
laste temaatika on valupunkt ja seda tuleks edaspidi rõhutada, mille osakaal on omavalitsuste haridusvaldkonna 
eelarvetes ca 1/5 (nt piirkondlike HEV koolide paigutamine, et vähendada transpordikulusid).  
Otsustati 
1.1. Mitte esitada taotlust praeguseks valminud koolivõrgu analüüsi lähteülesande põhjal. 
1.2. Muuta haridusnõunikul edaspidi analüüsi lähteülesande teemapüstitust ning fokuseerida HEV laste 

haridusvõrgustiku temaatikale. 
1.3. Täpsustada võimalikku HEV haridusvõrgustiku teemat ning uuringu vajadust Rajaleidja keskuse ja kohalike 

omavalitsustega (sh HOL hariduskomisjonis) ning olla valmis leidma kaasrahastust teistest meetmetest. 
 
 
2. Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooliga  

Andre Sepp ja Joel Jesse selgitasid koostöölepingu sõlmimiseks esitatud ettepaneku tausta ja lepingu objekti. 
Otsustati 
2.1 Anda nõusolek sõlmida koostööleping Tallinna Ülikooliga, et toetada kogumiku „Viis aastat Eesti 

Omavalitsuspäeva. Ajaloost sündinud – teel tulevikku“ koostamist ja väljaandmist 3000 euroga. 
 

 
3. Regionaalarengu programmide 2021. aasta toetusmahtude jaotus 

 
Joel Jesse tutvustas regionaalarengu programmide 2021. aasta toetusmahtude võimalikku jaotust. 
 
 

4. Harjumaa teenetemärgi ja HOLMERi väljaandmise väljakuulutamine 
 

Joel Jesse ja Ruth Jürisalu andsid ülevaate Harjumaa teenetmärgi ning HOL tunnustusauhinna HOLMER 
kandidaatide ülesseadmise väljakuulutamise ja protsessi edasisest korraldusest.  
Otsustati 
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4.1 Kuulutada välja Harjumaa teenetemärgi ning HOL tunnustusauhinna HOLMER kandidaatide ülesseadmine 
tähtajaga 02.11.2020. 

4.2 Otsustada Harjumaa teenetemärgi ning tunnustusauhinna HOLMER saajad juhatuse novembris 2020 toimuval 
koosolekul. 

 
 

5. Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili 2020-2024 kinnitamine 
 

Joel Jesse ja Kerli Vilk tutvustasid  Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili eesmärki ja sisu. 
Otsustati: 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.10.2020 otsus nr 18 „Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili 2020-2024 kinnitamine“. 
 
 

6. Harjumaa arengukomisjoni koosseisu muutmine 
 

Joel Jesse selgitas  Harjumaa arengukomisjoni koosseisu muutmise vajadust. 
Otsustati: 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.10.2020 otsus nr 19 „Arengukomisjoni koosseisu muutmine“. 

 
 
7. Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine 

 
Joel Jesse selgitas Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmise vajadust. 
Otsustati: 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.10.2020 otsus nr 20 „Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine“. 
 
 

8. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine 
 

Joel Jesse selgitas  Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmise vajadust. 
Otsustati: 
8.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.10.2020 otsus nr 21 „Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine“. 

 
 
9. Turismivaldkonna valdkonna koordineerimisel koostöö jätkamise küsimus teiste maakondadega 

ühise organisatsiooni kaudu 
 

Joel Jesse andis ülevaate Põhja-Eesti Turism SA nõukogu 21.09.2020 pöördumisest „Sihtkohamudeli muudatus ja 
DMOde loomine“ ning selgitas vajadust kujundada seisukoht, kas HOL soovib 2021. aastast jätkata koostööd 
turismivaldkonna koordineerimisel koostöös teiste maakondadega läbi ühise organisatsiooni. Täpsemad 
eelarvenumbrid veel selguvad, arvestades teiste maakondade koostööalaseid seisukohti. Orienteeruv 
eelarvevajadus veel selgub, aga hinnanguliselt on see kuni 10 000 eurot.   
Otsustati: 
9.1 Anda põhimõtteline nõusolek jätkata huvitatud isikutega konsultatsioone eesmärgiga panna paika 

tulevikuvisioon teiste maakondade ja Tallinnaga turismialase piirkondliku koostöö tegemiseks ning koostöö 
võimaliku organisatsioonilise vormi paikapanekuks. 
 
 
10. Maakaitsepäeva korraldamise asukoha kinnitamine 2022. aastal 

 
Joel Jesse ja Maie Liblik tutvustasid 2022. aasta Maakaitsepäeva korralduslikke küsimusi ja kohalike omavalitsuste 
seisukohti. Viimsi vald on nõus korraldama 2022. aasta Maakaitsepäeva. 
Otsustati: 
10.1 Korraldada 2022. aasta Maakaitsepäev Viimsi Vallas. 

 
 

11. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu edasised sammud ja finantseerimine (sh ülevaade 
15.09.2020 ja 24.09.2020 koosolekutest) 



3 
 

 
Joel Jesse tegi kokkuvõtte Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamisel seni tehtust ning andis samuti 
ülevaate kavandatavatest edasistest sammudest, eriplaneeringu rahastamise küsimustest ning 15.09.2020 ja 
24.09.2020 toimunud ringraudtee teemalistest koosolekutest. Riigi eelarvestrateegia kevadisteks läbirääkimisteks 
tuleks HOL poolt kaasrahastamise teemalised ettevalmistustööd ära teha. Partneritele on esitatud ettepanekud 
kaasfinantseerimise otsustamiseks, tähtajaga 01.12.2020 ning tagasiside põhjal saab vajadusel täpsustada puudu 
jääva (nõusolekut mitte andvate partnerite) osa katmise küsimused. Eesmärk on jõuda 2021. aasta veebruariks 
rahastamiskokkuleppeni, et riigi osaks mitte olevas ulatuses saaks ringraudtee REPi eelarve kaetud. Sõlmitav 
rahastuskokkulepe annab riigi jaoks signaali projekti suhtes jätkuvast huvist ning võib olla otsustuse tegemisel 
lisaargument. Praeguseks on ringraudtee sees ka liikuvuse ja transpordi uues arengukavas. Detsembris arutab HOL 
teemat üksikasjalisemalt edasi kaasrahastusettepanekule positiivselt vastanud partneritega. 
 

 
12. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 

 
12.1 Ülevaade kohaliku omaalgatusprogrammi 2020. aasta sügisvoorust. 
12.2 Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 06.10.2020 Harju maakonna MATA taotlemisõigusega projektide nimekirja. 
12.3 Riigikogu 24.09.2020 tagasiside HOL poolt juunis 2020 üle antud Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi 

lõpparuandele. 
12.4 Ülevaade HOL volikogu 18.11.2020 koosoleku päevakorra eelnõust. 
12.5 Harjumaa liikluskomisjoni koosolek toimub 27.10.2020. 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 


