
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 10. märtsil 2021 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:05 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 2 „Maakonna tegevuskava 2021-2024“ kinnitamine 
Joel Jesse tutvustas Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisaks 2 olevat maakonna tegevuskava 2021-2024. 
Otsustati 
1.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.03.2021 otsus nr 2 „Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2021-

2024 kinnitamine“. 
 
 
2. Arengukomisjoni poolt valitud projekti „Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp“ nimetamine 

Rahandusministeeriumi meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" maakondlikuks 
projektiks 

Andres Laisk ja Joel Jesse tutvustasid arengukomisjoni 02.03.2021 ettepanekul põhinevat HOL juhatuse otsuse 
eelnõud ja erinevate projektide seast tehtud valiku asjaolusid.  
Otsustati (poolt kolm, üks erapooletu) 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.03.2021 otsus nr 3 „Projekti esitamine konkurentsivõime tugevdamise 

investeeringute toetuse saamiseks“. 
 
 
3. Toetuskiri Rae Vallavalitsuse 16.02.2021 ettepanekule lülitada Tallinna väikese ringtee rajamiseks 

vajalike investeeringute tegemine Eesti majanduse taaskäivitamise kavasse 
Joel Jesse andis ülevaate teema taustast ning tutvustas toetuskirja projekti 
Otsustati 
3.1 Saata majandus- ja taristuministrile Tallinna väikese ringtee rajamist toetav kiri, milles toetada Rae vallavalitsuse 

16.02.2021 ettepanekut ning paluda võtta Tallinna väikese ringtee ehituse rahastamise otsustamine lähiaja 
päevakorda. 
 

 
4. Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine 

Joel Jesse selgitas Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmise otsuse eelnõud 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.03.2021 otsus nr 4 „Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine“. 
 
 

5. Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna maakaitsepataljonile lipu annetamine 
Arutati Kaitseliidu 25.02.2021 ettepanekut HOL-le olla hea koostöö märgiks Kaitseliidu Põhja kaitseringkonna 
maakaitsepataljonile üheks lipuannetajaks. 
Otsustati 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.03.2021 otsus nr 5 „Lipu annetamine“. 
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6. Õppereiside temaatika 
Arutati HOL võimaliku kevadist Lääne-Virumaa õppereisi aega ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu kolleegide 
õppereisi võõrustamise teemat. 
Otsustati 
6.1 Täpsustada õppereisi Lääne-Virumaale toimumise aeg sõltuvalt üldisest ja epidemioloogilisest olukorrast, 

juunikuus õppereisi mitte planeerida, kui siis sügisel. 
6.2 Teha Tartumaa Omavalitsuste Liidule ettepanek lükata õppereis Harjumaale edasi. 
 
 

7. Seisukoht MTÜ Söömishäirete Liidu ettepanekule sõlmida koostööleping 
Joel Jesse tutvustas MTÜ Söömishäirete Liidu 01.03.2021 ettepanekut sõlmida koostööleping. Toimus arutelu 
taotletava toetamise eesmärgi, sisu ning toetamise optimaalsete viiside osas. 
Otsustati 
7.1 Koostöölepingut mitte sõlmida, HOL saadab MTÜ Söömishäirete Liidule nende eesmärkide toetamiseks 

toetuskirja. 
 
 

8. Siseturvalisuse nõuniku konkursi tulemused 
Joel Jesse tutvustas siseturvalisuse nõuniku  konkursi tulemusi.  
 
 

9. Ülevaade erivajaduste laste maakonnas õppevõimaluste teemal toimunud aurtelust 
Madis Sarik ja Joel Jesse andsid ülevaate 18.02.2021 toimunud koosolekust, kus MTÜ Erivajaduste Laste ja Noorte 
Tugiühing tutvustas erivajaduste laste õppevõimaluste tänast olukorda Harjumaal ning Hilariuse kooli plaane 
pakkuda Harku vallas Liikva külas erivajadustega lastele tulevikus õppevõimalusi.  

 
 

10. HOL volikogu korraldamine aprillis  
Toimus arutelu HOL volikogu koosoleku korraldamise võimalustest aprillis.  
Otsustati 
10.1  Mitte korraldada aprillis HOL volikogu koosolekut, jätkata ettevalmistusi mais toimuvaks volikogu koosolekuks. 
 
 

11. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
11.1  Joel Jesse andis teavet võimalikust koostööst Raplamaa organisatsioonidega turismivaldkonna teemadel, s.h 

taotluse esitamisest EASi sihtkohtade koostöö meetmesse (tähtaeg 03.05.2021). 
11.2  Arutati 22.-23.06.2021 Rae vallas toimuva XXVI Harju Maakaitsepäeva korralduslikke küsimusi. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
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