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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Virtuaalselt, MS Teams keskkonnas       19. mai 2021 
 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp 13:10 
 
Osalesid volikogu liikmed ja asendusliikmed vastavalt registreerimislehele  
Juures viibisid külalised vastavalt registreerimislehele 

 
1. Esimees avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.  

 
2. Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitš andis ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust ja lähiaja 

väljavaadetest. Muuhulgas leidsid käsitlemist majanduse viimased arengud, kriisist taastumine, 
prognoos edasisteks arenguteks, võrdlus teiste EL riikidega, Eesti elanike tarbimine ja säästmine 
pandeemia ajal, pensionireformi võimalikud mõjud ning kriisile erinevate reaktsioonide võrdlus. 

 
3. SA Liikva Päikesekodu ja SA Autismifond "Toetan erilist elu" projektijuht Janno Kell ja Hilariuse Kooli 

pidaja, Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu juhatuse liige Inga Juuse kõnelesid vaimsete 
arenguhäiretega laste toimetulekuõppest ja Hilariuse kooli arenguplaanidest. HTM haridusvõrgu 
osakonna nõunik Piret Sapp tegi lühiülevaate integreeritud erivajadustega õppe ja erihoolekande 
reformi kohta. Volikogu pidas küsimuse edasisel käsitlemisel vajalikuks 1) võtta HOL poolt teema 
aruteludes aktiivsem roll ning aidata kaasa maakondliku kompetentsikeskuse tekkele; 2) käsitleda 
HOL juuni juhatuse koosolekul Liikva kooli teemat ning samuti vajadust moodustada HTM esindajaid 
kaasav maakonnaülene töörühm erivajadustega laste õppetegevuse ja toimetulekuõppe 
korraldamiseks. 

 
4. Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liige Pille Metspalu tegi ettekande teemal „Probleemid 

üldplaneeringute koostamisel ja regionaaltasandi ruumilisel planeerimisel“. Käsitleti regionaaltasandi 
ruumilist arengut ja planeerimist ning üldplaneeringute probleeme (riigi antud suunised, nendest 
tekkinud probleemid ja lahendusettepanekud, vastuolu maakonnaplaneeringutega, KOV autonoomia 
kaitse). Planeerijate Ühing saadab kohalikele omavalitsustele ja HOL-le pöördumise projekti 
Rahandusministeeriumile planeerimismenetluses tekkinud probleemide teadvustamiseks ja 
lahendamiseks. 
 

5. HEAK vabaühenduste konsultant Külli Vollmer tutvustas kohalike omavalitsuste vabaühenduste 
rahastamise analüüsi tulemusi, andes ülevaate olulisematest tähelepanekutest ja sellest, kuidas 
Harju maakond teiste maakondade võrdluses paistab. 

 
6. Arutati HOL 2021. aasta majandusaasta aruannet (tegevusaruannet ja raamatupidamise 

aastaaruannet), vandeaudiitori aruannet ja revisjonikomisjoni aruannet. 
Otsustati: 
6.1 Võtta vastu HOL volikogu 19.05.2021 otsus nr 3 „Majandusaasta aruande kinnitamine“.  

 

7. Toimus arutelu Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise aja muutmise küsimuses ja võimaluste üle 
korraldada pidu 2024. aastal. Otsuse vajalikkust selgitas HOL kultuurinõunik Ruth Jürisalu.  

Otsustati: 
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7.1 Võtta vastu HOL volikogu 19.05.2021 otsus nr 4 „Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamine 2024. 
aastal“.   
 

8. Käsitleti  HOL koostööpartneriks olemise võimalusi ja perspektiive HEAK algatatud projektis  „Harju-, 
Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ ja HOL juhatuse 14.04.2021 otsusega nr 
6 tehtud ettepanekut. Projekti tutvustava ettekande tegi Karmen Paju. 

Otsustati: 
8.1 Võtta vastu HOL volikogu 19.05.2021 otsus nr 5 „Nõusoleku andmine turismi sihtkohtade 

koostööprojektis osalemiseks“.   

 

9. HOL aseesimees andis teavet HOL juhatuse 10.03.2021, 15.03.2021, 14.04.2021 ja 12.05.2021  
koosolekutel arutatust ja otsustatust.  
 

10. HOL kultuurinõunik Ruth Jürisalu andis ülevaate Maakaitsepäeva ja tänuürituse ettevalmistustest 
ning tutvustas võidutule üleandmise korraldust. 

 

11. Toimus arutelu jaanitulede korraldamise teemal. Nenditi vajadust maakonna kohalike omavalitsuste 
ühtse lähenemise järele avalike jaanitulede korraldamisel ning peeti vajalikuks teema osas seisukoha 
kujundamist maakondliku kriisikomisjoni 24.05.2021 koosolekul. 
 
 
 

 digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija  


