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Raplamaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lg 1, rahvatervise seaduse §10 lg 1, Kohaliku
omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 2 lg 2, ROL-i põhikirja punkt 16.5, 19.5 ja 21.17. alusel,
Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu
OTSUSTAB:
1. Muuta riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste koostöö ja „Siseturvalisuse arengukava 20152020“ elluviimise koordineerimiseks nõuandva õigusega Raplamaa turvalisuse nõukogu
koosseisu järgmiselt:
1.1.
1.2.

Arvata nõukogust välja Heiki Hepner
Nimetada nõukogu liikmeks Uku Torjus, Kohila vallavanem

1.3.

Kinnitada Raplamaa turvalisuse nõukogu koosseis:
Meelis Mägi, Raplamaa Omavalitsuste liidu juhatuse aseesimees, Rapla vallavanem
Janno Ruus, Politsei- ja Piirivalveameti Rapla politseijaoskonna juht
Tanel Vahter, Lääne päästekeskuse Raplamaa päästepiirkonna juhataja
Valjo Tooming, Kaitseliidu Rapla maleva pealik
Jüri Vallsalu, EELK Hageri Lambertuse Koguduse õpetaja, usuorganisatsioonide esindaja
Merlin Suurna, Märjamaa vallavanem
Indrek Kullam, Kehtna vallavanem
Uku Torjus, Kohila vallavanem
Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist
Tavo Kikas, Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht

1.4.

Nimetada nõukogu esimeheks Meelis Mägi.

2. Tühistada Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 14.01.2019 otsus nr 33.
3. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Heiki Hepner
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Lisa 1. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juurde moodustatud turvalisuse nõukogu töökord

RAPLAMAA OMAVALTISUSTE LIIDU JUURDE MOODUSTATUD
TURVALISUSE NÕUKOGU TÖÖKORD
I ÜLDSÄTTED
1.1.
Raplamaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi: ROL) juures tegutsev turvalisuse nõukogu
(edaspidi: nõukogu) tegevuse eesmärgiks on olla oluliste osaliste koostöökoguks, võimaluseks
ühiselt jagada erinevate osaliste arusaamasid, mõista maakonnas olevaid probleeme, seada eesmärke
ja kavandada probleemide lahendamist ja ohtude ennetamist.
1.2.
Nõukogu tegevuse kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Riskikäitumise
ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine
toetatava tegevuse 2.4. „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“
vahenditest.
1.3.
Nõukogu töövormiks on koosolek.
II NÕUKOGU ÜLESANDED JA VASTUTUS
2.1. Nõukogu ülesanne on:
2.1.1. kujundada maakonnas tervikvaadet rahvatervise ja turvalisuse probleemidest, asjakohastest
lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
2.1.2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste,
ennetustöö, tervisedendus, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid,
edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;
2.1.3. seada maakonnas tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamisel ühiseid
eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh
kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;
2.1.4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike
asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja
tunnustamist;
2.1.5. täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.
2.2. Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks.
2.3. Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi ja õppereise.
2.4. Nõukogu teeb ettepanekuid maakonna turvalisuse käsitlemiseks maakonna arengustrateegias.
Nõukogu esitab kinnitamiseks maakonna tervise-ja heaoluprofiili ja selle tegevuskava.
2.5. Nõukogu juhtimisel koostatakse igal aastal kokkuvõte maakonna turvalisusest, sh nõukogu,
asutuste ja ühingute tegevustest ja tulemustest turvalisuse loomisel. Kokkuvõte avaldatakse ROL-i
veebilehel.
III NÕUKOGU ÕIGUSED
3.1. Saada Siseministeeriumist ja Sotsiaalministeeriumist informatsiooni, nõu ja abi riiklike
strateegiate ja programmide eesmärkide täitmiseks koostatud tegevuskavade elluviimisel;
3.2. Teha koostööd teiste turvalisuse nõukogudega ning siseturvalisuse ja rahvatervise valdkonna
muude piirkondlike ja regionaalsete kogudega;
3.3. Saada Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poolt oma tööülesannete täitmiseks
vajalikke materjale ning koolitusi.
3.4
Teha ettepanekuid ja anda soovitusi kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele ning
ettevõtjatele ja vabaühendustele.
VI KOOSOLEKU LÄBIVIIMINE
4.1. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka
elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse.
4.2. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees.

4.3. Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Pooltja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.
4.4.
Protokoll koos lisadega registreeritakse ROL-i dokumendihaldussüsteemis. Protokollid
vormistatakse vastavalt ROL-i asjaajamiskorrale.

