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Lääne- Viru maakonna turvalisuse nõukogu töökord
I ÜLDSÄTTED
1. Lääne- Viru maakonna turvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu ) on Lääne- Viru
Omavalitsuste Liidu (edaspidi VIROL) juurde nõuandva ja turvalisuse valdkonda
koordineeriva organina moodustatud nõukogu.
2. Nõukogu koosseisu moodustab ja koosseisu kinnitab VIROL-i üldkoosolek.
3. VIROL nimetab nõukogusse oma esindaja.
4. Nõukogu valib nõukogu esimehe ja aseesimehe.
5. Nõukogu koosseisu muudetakse ja/või tegevus lõpetatakse VIROL üldkoosoleku otsusega
6. Nõukogu juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ning VIROL üldkoosoleku poolt
kinnitatud nõukogu töökorrast.
7. Nõukogu töö eesmärk on arendada ja rakendada kogukonnakeskse turvalisuse mudelit, mis
põhineb maakonna inimeste, vabaühenduste, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtete ning
riigiasutuste regionaalsete ja/või maakondlike üksuste koostööl ning kus selgitatakse välja
probleeme ja kavandatakse ühiseid tegevusi ohtude ennetamiseks ning nende
leevendamiseks ja vähendamiseks.
8. Nõukogu pädevuses on:
8.1 Siseturvalisuse arengukavast 2015-2020 eesmärgistatud tegevuskavade elluviimine;
8.2 Kaasa aidata ühtse liikluskeskkonna ja liiklusohutuspoliitika ning kohaliku
liiklusohutusprogrammi väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liiklejate turvalisuse,
liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise.
8.3 Elanikkonnakaitse alaste ülesannete koordineerimine.
9. Nõukogu tegevuse kohta informatsioon avalikustatakse VIROL veebilehel.
II ÜLESANDED
1. Nõukogu ülesanne on:
1.1 kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest
ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
1.2 koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste,
ennetustöö, tervisedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne)
hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi
üksteise suhtes;
1.3 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;

1.4 soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike
asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja
tunnustamist;
1.5 jälgida regulaarselt liiklusohutusprogrammi, selle rakendusplaani ning teiste
liikluskeskkonda ja –ohutust puudutavate kavade täitmist, püstitatud eesmärkideni
jõudmist, hinnates valitud ja rakendatud meetmete tõhusust ning esitades vastavatele
ametkondadele oma seisukohad ja ettepanekud olukorra parandamiseks;
1.6 jälgida liikluskeskkonna ja -ohutuse alast olukorda, liiklusjärelvalvet puudutavaid
küsimusi ning aidata kaasa liiklushariduse tõhustamisele, anda soovitusi ja teavitada
avalikkust eelpoolnimetatud valdkondi puudutavatest probleemidest;
1.7 nõustada hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete täitmist;
1.8 koordineerida ühiselt elanikkonnakaitse valdkonda puudutavate tegevuste elluviimist;
1.9 korraldada elanikkonnakaitse kommunikatsioonistrateegia elluviimist;
1.1 täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

III TÖÖKORRALDUS
1. Nõukogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.
2. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka
elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse.
3. Nõukogu teenindavaks üksuseks on VIROLi büroo.
4. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees.
5. Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Pooltja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
6. Nõukogu koostab aasta tegevuskava. Tegevuskava täitmisest tehakse ülevaade VIROLi
üldkoosolekul.
7. Nõukogu töökoosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.
8. Esimees tagab nõukogu tööd juhtides kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate
maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga.
9. Nõukogu juhtimisel koostatakse igal aastal kokkuvõte maakonna turvalisusest, sh nõukogu,
asutuste ja ühingute tegevustest ja tulemustest turvalisuse loomisel. Kokkuvõte avaldatakse
VIROL-i kodulehel.

IV ÕIGUSED
Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks.
Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi ja õppereise.
Nõukogu teeb ettepanekuid maakonna turvalisuse käsitlemiseks maakonna arengustrateegias.
Nõukogu võib kinnitada ühe kuni nelja- aastase maakonna turvalisuse arengu- või
tegevuskava.
5. Nõukogu võib anda ülesandeid maakonna tervisenõukogule.
6. Nõukogu võib teha ettepanekuid VIROL i liikmetele turvalisuse ja elanikkonnakaitsealaste
tegevuste elluviimiseks.
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7. Nõukogu võib teha ettepanekuid Siseministeeriumile ja Vabariigi Valitsusele turvalisuse ja
elanikkonnakaitse alase poliitika kujundamisel
8. Nõukogul on õigus otsustada tööplaanis ettenähtud rahaliste vahendite kasutamise üle.
9. Nõukogu teeb ettepaneku kogukondliku turvalisuse väikeprojektide toetusprogrammis
ettenähtud projektide rahaliste vahendite eraldamise üle VIROL- i pädevale organile.

V VASTUTUS
1. Nõukogu vastutab talle pandud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest.
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