Sihtasutus Jõgevamaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
nõukogu korraldus

Jõgeva

18. juuni 2018

Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu moodustamine

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse § 105¹² lg 1 ja 2, Rahvatervise seaduse §10 lg 1 ja
Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus põhikirja punktid 2.18, Siseturvalisuse
arengukava 2015-2020 Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse nõukogu
korraldab:
1. Moodustada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate
koostöö ning Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 elluviimise koordineerimiseks
Jõgeva maakonnas turvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises koosseisus:
1.1 Jõgeva vald – Aare Olgo, Jõgeva vald, vallavanem;
1.2 Põltsamaa vald – Margus Möldri, Põltsamaa vald, vallavanem;
1.3 Mustvee vald – Jüri Morozov, Mustvee vald, vallavanem;
1.4 Jõgeva vald - Viktor Svjatõšev, Jõgeva vald, abivallavanem;
1.5 Politsei- ja Piirivalveamet – Jalmar Ernits, Lõuna prefektuur, piirivalvebüroo,
Mustvee kordon, kordoni juht;
1.6 Politsei- ja Piirivalveamet – Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskonna juht Veiko
Järva keda vajadusel asendab Jõgeva piirkonnagrupi piirkonnavanem Jana Õim.
Jana Õim, Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus,
Jõgeva piirkonnagrupp, piirkonnavanem;
1.7 Päästeamet – Jüri Alandi, Päästeameti Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;
1.8 Maanteeamet – Tiit Valt, lõuna regiooni hooldevaldkonna juht;
1.9 Kaitseliit – Tarmo Laaniste, Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik;
1.10 Keskkonnainspektsioon – Dora Kukk Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo
juhataja;
1.11 Sotsiaalkindlustusamet – Rita Kaasik, Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva maakonna
ohvriabi töötaja;
1.12 Eesti Punase Risti Selts– Tiina Säälik, Jõgevamaa Seltsi sekretär;
1.13 SA Jõgeva Haigla – Peep Põdder, juhataja;
1.14 Vabatahtlike päästjate esindaja – Margus Kaasik, Palamuse Pritsumehed juhatuse
liige;
1.15 Vaimse tervise spetsialist – Karmen Maikalu, Põltsamaa Ühisgümnaasium,
psühholoog;

1.16 Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskus - Anneli Kask, Tartumaa
Veterinaarkeskus, juhataja;
1.17 Külaliikumise esindaja – Rita Kivisaar, Kääpa Ühistegevuse Seltsi juhatuse liige;
1.18 Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus – Maiu Veltbach arenduse,
tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist.
1.19 Usuorganisatsioonide esindaja – Arne Tegelmann, Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Palamuse Püha Bartholomeuse Koguduse juhatuse liige, keda sendab
vajadusel Markus Haamer, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste
Koguduse juhatuse liige.
2. Nõukogu ülesanded on:
2.1 kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest
lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust
ressursist;
2.2 koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse,
pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik
tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist
ning juhtida ootusi üksteise suhtes;
2.3 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;
2.4 soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja
kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku
algatuse toetamist ja tunnustamist;
2.5 koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega.
Koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga, jt riigi esindajatega;
2.6 täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.
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Nõukogu töökord:
3.1 Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees, kes valitakse nõukogu liikmete seast;
3.2 Nõukogu teenendab Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse
arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist;
3.3 Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu
esimees. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi
arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse;
3.4 Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks
hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe
hääl;
3.5 Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade
käsitlemiseks;
3.6 Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi, õppereise;
3.7 Nõukogu esimees tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid
teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike
komisjonide tööga;
3.8
Nõukogu otsused on avalikud ja nõukogu tegevust kajastatakse Sihtasutuse
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse veebilehel.
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