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Nõukogu eesmärgid 2018

Hiinnang täitmisele

oodatav tulemus
Saare maakonna elanikud ja organisatsioonid on teadlikumad oma rollist enda ja oma
kogukonna turvalisuse loomisel ning panustavad sellesse senisest aktiivsemalt.

Suurendada teadmisi ja tõhustada koostööd
turvalisuse tagamiseks Saare maakonnas

Osaliselt saavutatud

Tänu meediakajastusele ja erinevatele üritustele on Saare maakonna elanikud ja
organisatsioonid teadlikud siseurvalisuse nõukogu olemasolust ja teavad probleemide ja
heade ideede korral selle poole pöörduda.

Osaliselt saavutatud

Tööle on hakanud uus siseturvalisuse nõukogu
Saavutatud
Turvalisuse ja rahvatervise valdkonnad on arvesse võetud loodavas maakonna
arengustrateegias ja neid peetakse maakonna arengu lahutamatuteks osadeks
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Baaskoolitus
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Koostööseminarid ja ümarlauad

3.1

Ülevaate andmine siseturvalisuse kontseptsioonist, maakonna
turvalisusega seotud organisatsioonide tööst ja eesmärkidest,
maakonna turvalisuse suurematest probleemidest ning maakonna
siseturvalisuse nõukogu olemusest ja võimalustest probleemide
lahendamisele kaasa aidata.

Toimus 31.08.2018. Siseministeeriumi ja erinevate
maakondlike osapoolte osalusel. Üheks tulemuseks
infovahetus erinevate osapoolte (riigiasutused, kohalik
Nõukogu esimees
omavalitsus, erasektor) erinevates siseturvalisuse
valdkondades, kaardistati peamised maakonnas olevad
probleemid.

Kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku turvalisuse
tagamisse. Kogukondade tugevdamine läbi kogukondliku koostöö
väärtustamise. Kogukondadelt sisendi saamine maakonna
arengustrateegia turvalisuse ja rahvatervise valdkondade eesmärkide
kujundamiseks.

II poolaastal toimus 3 ümarlauda: Orissaares, Nasval ja
Ruhnus vastavate piirkondade elanikega. Käsitleti erinevaid
siseturvalisuse valdkonna teemasid. Elanike murede ja
Nõukogu esimees
ettepanekute põhjal koostati tegevuskava, mille osas nõukogu
liikmed said erinevad ülesanded täitmiseks (osaliselt ka 2018.
jooksul täidetud).

Ümarlauad

Saare maakond

3.1.1.

Informatsiooni vahetus kaasatud osapoolte vahel, ühiste eesmärkide
seadmine, tegevuste koordineerimine, tulemuste hindamine

Nõukogu kohtumised toimusid regulaarselt, lisaks toimus
baaskoolitus, ümarlauad ning osalemine erinevatel vastavatel
üritustel nõukogu liikmete poolt. Nõukogu poolt avaldati
artikleid meedias, vallavalitsuse blogis ja sotsiaalmeedias.
Osaleti aktiivselt üleriiklikus võrgustikus. Anti sisend
Nõukogu esimees
Saaremaa valla arengukava 2019-2030 väljatöötamisel ja
Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ja Saare
maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2019-2030
väljatöötamisel. Viidi läbi veebiküsitlus turvalisuse teemal
ning saadi mitmeid märkuseid ja ettepanekuid.

