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HARJUMAA SISETURVALISUSESSE PANUSTAVA ORGANISATSIOONI 

TUNNUSTAMISE KORD 
 

1. Üldsätted 
 

1.1 Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise 
ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, 
üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, 
elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.  

1.2 Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, 
kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid 
kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele. 

1.3 Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, 
äriühingud). 

1.4 Tunnustus andmise otsustamiseks vajalike eeltoimingute tegemise korraldab Harjumaa 
turvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu). Tunnustuse üleandmise korraldab HOL.  

 

2. Tunnustuse saaja väljaselgitamine 

 

2.1 Tunnustuseks kandidaate võivad esitada kõik isikud. Ettepanekus peavad olema märgitud 
esitaja nimi, kontaktandmed ning ettepaneku põhistus (vt tunnustamise ettepaneku soovituslik 
vorm).  

2.2 Nõukogu teavitab avalikkust kandidaatide esitamise võimalusest vähemalt 1 (üks) kuu enne 
kandidaatide esitamise tähtaega, näidates muuhulgas ära ettepanekute esitamise tähtaja (1. 
oktoober), kuhu ettepanekud esitada ning tunnustuse väljaandmise otsustuse põhikriteeriumid.  

2.3 Nõukogu hindab tunnustuse andmise ettepaneku tegemise otsustamisel kandidaatide panust 
Harjumaa kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, käsitledes 
muuhulgas 

2.3.1 mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist; 

2.3.2 ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust; 

2.3.3 kogukondliku võimekuse tõstmist. 

2.4 Tunnustuse andmise otsustab HOL juhatus nõukogu ettepanekul. 

 

3. Tunnustuse olemus ja üleandmine 

 

3.1 Tunnustusega tunnustatud isik saab HOL tänukirja ning rahalise preemia 500 (viissada) eurot.   

3.2 Auhinna saaja avalikustatakse HOL veebilehel ja sotsiaalmeedias. 

3.3 Auhind antakse üldjuhul üle Harjumaa Aasta Tegijate tunnustamise pidulikul tänuüritusel. 

 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees 
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Tunnustamise ettepaneku vorm (soovituslik) 

Organisatsiooni nimetus   

Registrinumber   

Kontaktisik    

Aadress   

Telefoninumber   

E-posti aadress   

Põhjenduse kirjeldus 

/Põhjendus, mille eest 

organisatsioon 2019. aastal 

tunnustust väärib/ 

  

  

  

  

 

  

  

Ettepaneku esitaja     

Registrinumber või isikukood   

Kontaktisik / esindaja   

Ettepaneku esitaja 

telefoninumber 

  

Ettepaneku esitaja e-posti 

aadress 

  

Kuupäev   

  


