
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. oktoobril 2021 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:20 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 

1. Regionaalarengu meetmete 2022. aasta toetusmahtude proportsioonid (HAJA, MATA, KOP) 
Tiina Beldsinsky andis teada Rahandusministeeriumi poolt prognoositavad esialgsed, Harjumaale eraldada 
plaanitavate maakondade arengustrateegiate toetusmeetme (MATA), kohaliku omaalgatuse programmi 
(KOP) ja hajaasustuse programmi (HAJA) toetusvahendite summad 2022. aastaks. Nende meetmete 
toetusvahendeid on võimalik omavahel ümber tõsta, suunates MATA ja HAJA meetmete toetusvahendeid 
ümber kuni 20% ulatuses, KOP meetme vahendeid kuni 10% ulatuses. Toimus arutelu. 
Otsustati 
1.1 Kui toetusvahendeid eraldatakse prognoositud mahus, pidada lõpliku ettepaneku tegemisel vajalikuks 

suunata Harju maakonnale MATA toetusmeetmest eraldada kavatsetavate vahendite mahust ca 5% 
Harju maakonnale KOP programmi elluviimiseks eraldatavate vahendite hulka. 
 
2. Harjumaa teenetemärgi ja HOLMERi väljaandmise väljakuulutamine 

Ruth Jürisalu tegi ülevaate Harjumaa teenetmärgi ning HOL tunnustusauhinna HOLMER kandidaatide ülesseadmise 
väljakuulutamise ja protsessi edasisest korraldusest.  
Otsustati 
2.1 Kuulutada välja Harjumaa teenetemärgi ning HOL tunnustusauhinna HOLMER kandidaatide ülesseadmine 

tähtajaga 05.12.2021. 
2.2  Otsustada Harjumaa teenetemärgi ning tunnustusauhinna HOLMER saajad juhatuse detsembris 2021 toimuval 

koosolekul. 

 
3. Koostöö Häirekeskusega kriisi-info teenuse käivitamiseks 

Juhatuse 08.09.2021 otsuse alusel toimusid Häirekeskusega läbirääkimised kriisinfo teenuse ja 
infosüsteemi alaste ülesannete paikapanekuks ning osapoolte pädevust ja võimalusi arvestavate 
koostöötingimuste leidmiseks. Margus Pae selgitas Häirekeskuse ettepanekuid kriisiinfo teenuse 
käivitamiseks. 
Otsustati 
3.1 Jätkata kontakte Häirekeskusega maakonnale parima koostööformaadi kujundamiseks ning pidada 

vajalikuks sellealase koostöö põhimõtete ja kogemuste tutvustamist HOL volikogus. 
 

4. Ettepanek Keskkonnaministeeriumile ruumiandmete seaduse täiendamiseks 
Kristjan Kenapea avas tausta ja sisu ettepanekule, millega tehakse ettepanekud anda kohalikele 
omavalitsustele kaalutlusõigus jätta aadressi määramisel hajaasustuses võimalus aadressiobjektile 
liikluspinna järgne aadress määramata. Kaasaegsete geoinfosüsteemidega on võimalik leida 
aadressiobjekt hajaasutusest üles ka liikluspinna järgse aadressita. 
Otsustati 
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4.1 Kiita kirja projekt heaks ja esitada Keskkonnaministeeriumile ettepanek anda nn põlisaadresside 
kaitseks kohalikele omavalitsustele kaalutlusõigus aadressi määramisel hajaasutuses jätta liikluspinna 
järgne aadress määramata. 

 
 

5. Rae vallas 01.10.2021 toimunud Harjumaa Omavalitsuspäeva korraldustoetus 
Toimus arutelu ettepaneku üle toetada 01.10.2021 Rae vallas toimunud esimest Harjumaa 
Omavalitsuspäeva. Peeti vajalikuks osaleda Omavalitsuspäeva kulude katmisel. 
Otsustati 
5.1 Toetada 01.10.2021 Harjumaa Omavalitsuspäeva korraldamist 3000 euro + käibemaksu ulatuses. 
 

6. HOL volikogu liikmete 20.10.2021 koosviibimise kava kinnitamine  
Otsustati 
6.1 Kinnitada 2018-2021 HOL volikogu liikmeteks olnute 20.10.2021 koosviibimise kava.  
 

7. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
7.1 Maria Mägar andis ülevaate Lääne-Harjumaa koostöö hetkeseisust HEV laste hariduse korraldamisel. 
7.2 Kristjan Kenapea teavitas juhatust Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu algatamise 

otsustamisprotsessi hetkeseisust. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


