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Täna teemaks:
-

Maakondlike Turvalisuse Nõukogude hetkeseis ja vaade tulevikku;

-

SiM ootused ja suunised turvalisuse nõukogu tegevusteks 2021
(tööplaan, finantsid, aruandlus).

-

Tänased finantsressursid tegevuseks ja tulevikuks
(elanikkonnakaitse projektid läbi MARO-de, turvalisuse
taotlusvoorud jne).

-

Suuremad riiklikud tegevused, seminarid, konverentsid 2021.

Maakondade turvalisuse nõukogud
2018. aastal moodustati 15 turvalisuse nõukogu:
•
Harjumaa: http://www.hol.ee/harjumaa-turvalisuse-noukogu-386
•
Hiiumaa:
https://vald.hiiumaa.ee/turvalisuse-noukogu
•
Ida-Virumaa: http://ivol.kovtp.ee/noukogu-turvalisus
•
Jõgevamaa: https://www.jaek.ee/jogeva-maakonna-turvalisuse-noukogu/
•
Järvamaa: https://jarva.ee/komisjonid/
•
Läänemaa: https://laanemaa.ee/turvalisuse-noukogu/
•
Lääne-Virumaa: https://www.virol.ee/laane-viru-turvalisuse-noukogu
•
Pärnumaa: http://pol.parnumaa.ee/juhtimine/turvalisusenoukogu
•
Põlvamaa: https://www.polvamaa.ee/polvamaa-tervisenoukogu
•
Raplamaa: https://rol.raplamaa.ee/tervis-ja-turvalisus/noukogud/
•
Saaremaa: https://www.saaremaavald.ee/siseturvalisus
•
Tartumaa: https://www.tartumaa.ee/heaolu/turvalisuse-noukogu
•
Valgamaa:
•
Viljandimaa: http://www.vol.ee/komisjonid
•
Võrumaa: https://vorumaa.ee/heaolu/turvalisuse-noukogu/
Maakonna turvalisuse nõukogu moodustati maakondliku omavalitsuste liidu juhatuse otsusega,
arenduskeskuse nõukogu korraldusega või vallavalitsuse korraldusega. Maakonna tasandil on
turvalisuse nõukogudel ligikaudu 245 alaliselt kaasatud liiget.
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Tegevusaktiivsus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harjumaa:
Hiiumaa:
Ida-Virumaa:
Jõgevamaa
Järvamaa:
Läänemaa:
Lääne-Virumaa:
seminarid)
Pärnumaa:
Põlvamaa:
suunatud teemad)
Raplamaa:
õppused;
Saaremaa:
Tartumaa:
Valgamaa:
Viljandimaa:
Võrumaa:

16 (valdkondlikud noortele ja kriisidele suunatud seminarid ja koolitused)
15 (valdkondlikud teemaseminarid ja infopäevad);
12 (valdkondlikud noortele ja kriisidele suunatud teemad)
(valdkondlikud teemaseminarid)
(valdkondlikud teemaseminarid)
18 (valdkondlikku teemaseminari, koolitust)
14 (piirkondlikud-kogukondlikud õppused-seminarid ning valdkondlikud
14 (piirkondlikud-kogukondlikud ümarlauad, temaatilised seminarid)
23 (valdkondlikud, teemaseminarid, koolitused, noortele ja riskirühmadele
62(+17) kogukondlikud seminarid, ümarlauad, valdkondlikud seminarid,
24 (kogukondlikud seminarid, ümarlauad, temaatilised seminarid, õppused)
(temaatilised seminarid infopäevad)
(temaatilised koolitused, seminarid)
(valdkondlikud seminarid)
18 (valdkondlikud seminarid, kriisidele suunatud teemad)

Maakondade turvalisuse nõukogud
Sihid 2021. aastaks
Maakonna Turvalisuse Nõukogu rolli mõtestamine ja
töökorralduse arendamine:
•
•
•
•

roll ühiselt täitmiseks turvalise elukeskkonna kujundajana;
roll KOV-idele heade koostöönäidete ja praktikate kasutuselevõtu soovitajana ennetuse,
turvalisuse, heaolu ja sotsiaalkaitse valdkonnas
roll KOV-ide laiema turvalisuse ja heaolu kujundamisel;
tegevuste läbimõtestamine rahvatervise, sotsiaalkaitse, elanike
kriisideks valmistumise valdkondades, piirkondlike kriisikomisjonide tegevuse ja
Päästeameti koordineeriva rolli piirkonna ja kohalikul tasandil kokkusobitamine ja
läbimõtestamine.
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Tegevuste planeerimine 2021. aastaks ja elluviimine
Maakonna Turvalisuse Nõukogu 2021. aasta tööplaan:
• Võrgustikutöö ja koostöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
(ESF rahastus);
• Elanike kriisideks valmistumise tegevused (EK rahastus);
• Kogukondliku turvalisuse programm (SiM TUR rahastus 2021 II
poolaastal) avalike taotlusvoorude ja MAROle omategevuste
elluviimiseks;
• ESF aruandlus toimub tavapäraselt kokkulepitud viisil peale 2021.
aasta tööplaanide kinnitamist
• EK aruandlus vastavalt SiM aktidega kinnitatud korrale.
• Koostame vaheülevaate 2017-2020 TUR vooru vahendite
kasutamisest.

2021. aasta üleriigilised tegevused
•
•
•

Üleriigiline seminar 29. või 30. 03.2021 Skype-koosolek;
Üleriigiline koolitus 15.-16.06.2021 Roostal;
Üleriigiline konverents 30. või 31. august 2021:
–

•

Seniste maakondade turvalisuse nõukogude parimate praktikate koondamine

Üleriigiline seminar 11. või 12. oktoober 2021

2021. aastal SiM ülesandena kohaliku tasandi turvalisuse nõukogude
kontseptsiooni väljatöötamine (SiM KKPO) ja seda siis koos maakonna ja
kohaliku tasandiga.

Aitäh!

anneli.liblik@siseministeerium.ee

