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ÜLDKOGU OTSUS         
           
         
Pärnu      26. veebruar  2018 nr 1-4.1/21/2018 

 

Pärnumaa turvalisuse nõukogu moodustamine 
ning nõukogu komisjonide kinnitamine. 
 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja punkti 27.12 alusel, Pärnumaa Omavalitsuste 

Liidu üldkogu,  

 

OTSUSTAB: 
 

1. Moodustada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate 

koostöö ja „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ elluviimise koordineerimiseks 

maakonnas Pärnumaa turvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises 

koosseisus: 

 

1.1.1. …, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja 

1.1.2. …, Päästeameti esindaja 

1.1.3. …, Kaitseliidu esindaja 

1.1.4. …, Kaitsepolitseiameti esindaja 

1.1.5. …, Maanteeameti esindaja 

1.1.6. …, Keskkonnainspektsiooni esindaja 

1.1.7. …, Sotsiaalkindlustusameti esindaja 

1.1.8. …, Terviseameti esindaja 

1.1.9. …, maakonna tervishoiuasutuste esindaja 

1.1.10. …, maakonna ettevõtjate esindaja 

1.1.11. …, maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja 

1.1.12. …, maakonna külaliikumise esindaja 

1.1.13. …, Pärnu linna esindaja 

1.1.14. …, Häädemeeste valla esindaja 

1.1.15. …, Lääneranna valla esindaja 

1.1.16. …, Kihnu valla esindaja 

1.1.17. ...., Põhja-Pärnumaa valla esindaja 

1.1.18. ...., Tori valla esindaja 

1.1.19. ...., Saarde valla esindaja 

1.1.20. ...., Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Pärnu talituse   

      juhataja 
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2. Moodustada Pärnumaa turvalisuse nõukogu juurde valdkonnapõhised komisjonid: 

liikluskomisjon, rahvatervise komisjon, kogukondliku turvalisuse projektide 

hindamiskomisjon. (vastavalt lisale 1.) 

3. Liikluskomisjoni, rahvatervisekomisjoni ning kogukondlike turvalisuse projektide 

hindamiskomisjoni esimehed valitakse turvalisuse nõukogu liikmete hulgast ning 

kinnitatakse Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu poolt. 

 

4. Liikluskomisjoni, rahvatervisekomisjoni ja kogukondlike turvalisuse projektide 

hindamiskomisjoni liikmed kinnitab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 

liikluskomisjoni esimehe, rahvatervisekomisjoni esimehe ning kogukondlike 

turvalisuse projektide hindamiskomisjoni esimehe ettepanekul. 

 

5. Nõukogu ülesanne on: 

5.1.1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, 

asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, 

erasektori ja kogukondlikust ressursist; 

5.1.2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, 

korrakaitse, pääste, ennetustöö, tervisedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, 

haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada 

osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes; 

5.1.3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja 

koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende 

täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja 

regionaalsete valdkondlike kogude vahel; 

5.1.4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö 

juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, 

igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist; 

5.1.5. täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid. 

 

6. Nõukogu esimees valitakse nõukogu liikmete hulgast. 

7. Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade 

käsitlemiseks. 

8. Turvalisuse nõukogu ning liikluskomisjoni, rahvatervisekomisjoni ja 

kogukondlike turvalisuse projektide hindamiskomisjoni  teenendab tervise ja 

turvalisuse spetsialist. 

9. Nõukogu ja nõukogu komisjonide töövormiks on koosolek. Nõukogu ja nõukogu 

komisjonid võivad küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. 

Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse. 

10. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu komisjoni 

koosoleku kutsub kokku nõukogu komisjoni esimees. 

11. Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks 

hääl.  
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12. Nõukogu teeb ettepanekuid maakonna turvalisuse käsitlemiseks maakonna 

arengustrateegias. Nõukogu võib kinnitada 1-4-aastase maakonna turvalisuse 

arengu- või tegevuskava. 

13. Nõukogu juhtimisel koostatakse vähemalt  kord kahe aasta jooksul kokkuvõte 

maakonna turvalisusest, sh nõukogu, asutuste ja ühingute tegevustest ja 

tulemustest turvalisuse loomisel.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andres Metsoja 

üldkogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4(4) 

 

 

Lisa 1 
Turvalisuse nõukogu struktuur 
 

 


