
 
 

 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

13.05.2020 nr 12 
 
 
Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta 
Harjumaa toetusvooru tingimused 
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 1 ja rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 1 alusel 
on alates 01.01.2018 maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenevalt kohaliku omavalitsuse 
üksuste ühiselt täidetav ülesanne muuhulgas elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava 
elukeskkonna kujundamine. Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu 27.09.2017 otsuse nr 11 
punktiga 1.2 anti need ülesanded Harjumaa Omavalitsuste Liidule täitmiseks.  
 
Siseministri 10.03.2020 käskkirjaga nr 31 „Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm 2020. 
aastal“ kehtestati kohalike omavalitsuste ühisülesannete täitjate läbiviidavate toetusvoorude 
tingimused ja kord. Siseministeeriumi kantsleri 18.03.2020 käskkirja nr 37 alusel sõlmiti 
Harjumaa Omavalitsuste Liiduga toetusvooru elluviimiseks riigieelarvelise toetuse leping. 
 
Siseministri 10.03.2020 käskkirja nr 31 punktiga 4.1 toetusvoorude läbiviijatele kehtestatud 
ülesannete Harjumaal täitmiseks ning lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 3 
lõikest 1, § 4 punktist 20 ja § 14 lõikest 1 
 
 
1. Kinnitada 

1.1 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru tingimused (lisa 1); 
1.2 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru projekti taotlusvorm (lisa 

2); 
1.3 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru projekti eelarve vorm (lisa 

3); 
1.4 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru hindamismetoodika (lisa 

4); 
1.5 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru sisulise aruande vorm 

(lisa 5); 
1.6 kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru kuluaruande vorm (lisa 

6); 
1.7 toetuslepingu eritingimused (lisa 7). 

 
 

2. Nimetada kooskõlastatult Harju maakonna turvalisuse nõukoguga kogukondliku turvalisuse 
2020. aasta Harjumaa toetusvooru hindajateks 
2.1 Andre Sepp - Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees, Harjumaa turvalisuse nõukogu 

esimees;  
2.2 Maie Liblik - Harjumaa Omavalitsuste Liidu siseturvalisuse nõunik, Harjumaa 

turvalisuse nõukogu aseesimees;  
2.3 Kristian Jaani - Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt, Harjumaa 

turvalisuse nõukogu liige;  



 
 

2.4 Marko Rüü - Päästeameti Põhja päästekeskuse juht, Harjumaa turvalisuse nõukogu 
liige. 

 
3. Nimetada punktis 1 nimetatud toetusvoorude menetlejaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu 

peaspetsialist Maret Välja, kelle ülesandeks on muuhulgas toetusvoorude ettevalmistavate 
toimingute tegemine (s.h teabe haldamine, taotlejatega suhtlemine, otsustuste eelnõude ja 
dokumentatsiooni ettevalmistamine, taotluste rahuldamise otsuste teatamine, aruannete 
kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustamine, kontrolli teostamine ja 
Rahandusministeeriumile aruannete esitamine). 
 

4. Volitada Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektorit allkirjastama 
4.1 juhatuse poolt taotluste rahuldamise otsuse alusel sõlmitavaid toetuslepinguid; 
4.2 taotluste rahuldamata jätmise teateid; 
4.3 toetuste tagasinõudmise otsuseid. 

 
5. Tunnistada kehtetuks Harjumaa Omavalituste Liidu juhatuse 12.06.2019 otsus nr 14 

„Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Harjumaa toetusvooru tingimused“. 
 

6. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
 
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees 


