
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 10. veebruaril 2021 

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

1. HOL 2021. aasta eelarve eelnõu 
Joel Jesse tutvustas HOL 2021. aasta eelarve eelnõud ja andis ühtlasi teada, et 20.01.2021 HOL toimunud eelarve 
esimesel lugemisel määratud muudatusettepanekute tähtajaks (01.02.2021) täiendavaid eelarve 
muudatusettepanekuid liidu liikmed ei esitatud. Rahandusministeerium kandis SA Harjumaa Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus vahendid (~28 tuh eurot) HOL kaudu, selle võrra eelarvemaht suureneb. 
Otsustati 
1.1 Kiita HOL 2021. aasta eelarve eelnõu heaks ja suunata see HOL volikogu 17.02.2021 koosolekule teisele 

lugemisele ja teha ettepanek eelarve vastu võtta. 
 
 
2. HOL volikogu 17.02.2021 koosoleku päevakorra kinnitamine 

Otsustati 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 17.02.2021 koosoleku päevakord.  

 
 
3. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi, Harjumaa teenetemärkide ja tunnustusauhinna 

üleandmisest ning tänuürituse ja Harju Maakaitsepäeva korraldamisest 
HOL juhatuse 13.01.2021 koosolekul otsustati, et veebruaris jätkatakse võimaluste arutelu korraldada kevadel ühine 
tänuüritus, kus tunnustada aukodaniku teenetemärgi, Harjumaa teenetemärkide ja HOLMERi tunnustusauhinna 
saajaid. Ruth Jürisalu ja Joel Jesse andsid hetkeolukorra ja teadaolevate arengute pinnalt ülevaate võimalustest 
anda HOL poolt tunnustatud isikutele tunnustus üle ja nende asutamiseks tänuürituse korraldamise võimalustest. 
Jõuti ühisele seisukohale, et kevadeks ei ole üritust otstarbekas planeerida, samas on mõistlik ühendada tunnustuste 
üleandmine ja tänuüritus juunis korraldatava maakaitsepäeva üritustega. 
Otsustati 
3.1 Planeerida Harjumaa aukodaniku teenetemärgi, Harjumaa teenetemärkide ja HOLMERi tunnustusauhindade 

üleandmine ja tänuüritus 22.06.2021, ühendades need maakaitsepäeva raames toimuvavastuvõtu ja tammede 
istutamisega. 

3.2 Täpsustada ürituste asukoht ja korralduslikud küsimused Rae vallaga, arvestades üldist olukorda ja võimalikke 
piiranguid. 

 
 

4. Ülevaade siseturvalisuse nõuniku ametikoha konkursist  
Joel Jesse andis teada HOL siseturvalisuse nõuniku koha täitmiseks välja kuulutatud konkursi käigust. 
 
 

5. Ülevaade Tallinna ringraudtee projekti 27.01.2021 koosolekust Rahandusministeeriumis ning 
edasistest tegevustest 

Joel Jesse tutvustas Tallinna ringraudtee 27.01.2021 koosolekut Rahandusministeeriumis ja seal otsustatut ning 
Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu riigieelarvest kaasrahastamise ettevalmistuseks astutud samme. 
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6. Seisukoha kujundamine Harju Elus 29.01.2021 ilmunud artikli osas ja ning edasised võimalikud 
tegevused 

Joel Jesse andis ülevaate Harju Elus 29.01.2021 ilmunud artiklist „Tehnoloogia pakub suitsetajale senisest ohutumat 
lõõgastust“ ning HOL poolt Harju Elus 05.02.2021 avaldatud vastusartiklist „Suitsetamine ei ole muutunud 
ohutumaks“. 
Otsustati 
6.1 Pidada täiendavaid reaktsioone Harju Elu 29.01.2021 artiklile ebaotstarbekaks. 
 
 

7. Kavandatava Harju maakonna maavarade teemaplaneeringuga HOL 11.06.2020 ettepaneku 
taasedastamine uuele keskkonnaministrile  

Joel Jesse selgitas vajadust korrata HOL 11.06.2020 keskkonnaministrile tehtud ettepaneku maavarade 
teemaplaneeringu ala laiendamiseks üle Harju maakonna halduspiiri.  Keskkonnaministeeriumi 02.07.2020 vastus ei 
ole piisav tagamaks, et HOL ettepanek sisulist arvestamist leiaks. Maavarade teemaplaneeringusse oleks vaja 
kaasata võimalikult varases etapis ka HOL ja enam puudutatud omavalitsusüksused ning saada täpsem selgitus, 
millises etapis teemaplaneeringu menetlus praegu on. 
Otsustati 
7.1 Korrata keskkonnaministrile 11.06.2020 tehtud ettepanekut ning paluda maavarade teemaplaneeringu 

algatamisel ja menetlemisel pöörata jätkuvalt sellele tähelepanu. 
7.2 Teha keskkonnaministrile ettepanek kaasata teemaplaneeringu algatamisse võimalikult varases etapis ka HOL 

ja puudutatud omavalitsusüksused ning selgitada täpsemalt planeeringu praegust seisu. 
 
 

8. Ülevaade Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 12.01.2021 tagasisidest HOL 18.12.2020 
ettepanekule liiklusohutuse parandamiseks  

Joel Jesse tegi ülevaate MKM seisukohtadest HOL ettepanekutele liiklusohutuse parandamiseks, s.h keskmist kiirust 
mõõtvate kaamerate soetamiseks ja paigaldamiseks ning kaamerate paigaldamise õiguse andmiseks kohalikele 
omavalitsustele. 

 
 

9. Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi 14.01.2021 tagasisidest HOL 17.12.2020 ettepanekule 
millega täpsustada koolieelsete lasteasutuste seadust 

Joel Jesse tegi ülevaate HTM seisukohtadest HOL 09.12.2020 juhatuse koosolekul arutatud ettepanekule koolieelse 
lasteasutuse seaduse muutmiseks (võimaldamaks valla- või linnavalitsusel asendada pooleteise- kuni kolmeaastase 
lapse lasteaiakoht lapsehoiuteenusega). HTM seisukohad ei olnud põhistatud ning kohalikele omavalitsustele 
täiendavate ülesannete panekul tõusetub ka ülesannete rahastamisteema. 
Otsustati 
9.1 Jätkata teema käsitlemist, paluda HTM-lt ka esitatud seisukohtade põhistust.  
 
 

10. Ülevaade Ettevõtluse Arendamise SA 29.01.2021 tagasisidest viie maakonna omavalitsusliitude 
ühispöördumisele regionaalse turismikorralduse selle tuleviku teemal 

Joel Jesse tegi ülevaate EAS vastusest viie maakonna omavalitsusliitude ühispöördumisele.  
 
 

11. Ühinemine Eesti Planeerijate Ühingu kirjaga Rahandusministeeriumile, millega soovitakse 
täpsustada planeermisseadust maakonnaplaneeringute koostamise ja vastutaja määramise 
kontekstis.  

Toimus arutelu Eesti Planeerijate Ühingu kirja projekti osas Rahandusministeeriumile, kus soovitakse muuta 
planeerimisseadust muuta eesmärgiga võimaldada regionaalsel tasandil ruumilise arengu suunamist ja 
planeeringuite koostamist ning määratleda regionaalse ruumilise arengu ja planeeringute koostamise institutsioon. 
Samas peaks institutsiooni määramine toimuma maakondlike võim regionaalsete omavalitsusliitude või 
arendusorganisatsioonide pinnal, puudub vajadus täiendava haldusterritoriaalsete reformi rõhuasetuseks. 
Otsustati 
11.1 Nõustuda Eesti Planeerijate Ühingu kirjaga Rahandusministeeriumile ja ühineda sellega, kui täiendatakse kirja 

projekti rõhuasetusi regionaalse ruumilise arengu ja planeeringute koostamise institutsiooni osas ja rõhutatakse 
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maakondlike või regionaalsete omavalitsusliitude või muude koostööorganisatsioonide rolli. Kui kirja projekti ei 
täiendata, teeb HOL sellele toetuskirja. 

 
 

12. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
12.1 Joel Jesse andis teavet maakonna arengustrateegia tegevuskava uuendamisest, arengukomisjoni koosoleku 

toimumise ajast (02.03.2021) ning MATA ja PKT taotlusvoorudest. 
12.2 Võeti teadmiseks Harjumaa Spordiliidu 01.02.2021 info, epidemioloogilise olukorra tõttu ei ole võimalik 2021. 

aastal Harjumaa talvespordipäeva korraldada. 
12.3 HTM ning Autismifondi ettepanekul toimub 18.02.2021 kell 13:00 MS Teamsi keskkonnas kohtumine, kus 

käsitletakse vaimsete arenguhäiretega lastele õppevõimalusi toimetuleku õppekava järgi Harjumaal. 
12.4 Kutsuda HOL volikogusse perearstiabi korralduse teemal kõnelema Terviseameti esindaja. 

 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


