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Seirenõukogu töökord (ettepanek)
Seirenõukogu on keskkonnaseire kavandamises, tegemises ja selle korralduslikes küsimustes
nõuandev organ, mille koosseisu ja töökorra kinnitab keskkonnaminister.
Seirenõukogu ülesanded:
1. keskkonnaseire korraldajate nõustamine keskkonnaseire täitmise, korralduse ja
arendamisega seonduvates küsimustes (KKM haldusalas ja väljapool seda);
2. riikliku keskkonnaseire programmi heakskiitmine ning esitamine ministrile kinnitamiseks;
3. ettepanekute tegemine üldkoordineerijale riikliku keskkonnaseire allprogrammide
muutmiseks, uuendamiseks või arendamiseks, allprogrammide (sh metoodikate)
kinnitamine;
4. keskkonnaseire iga-aastaste tulemuste läbivaatamine;
5. seireettepanekutele hinnangu andmine, seirevajaduste analüüs ja riikliku keskkonnaseire
rakendamise otstarbekuse hindamine;
6. ettepanekute tegemine üldkoordineerijale riikliku keskkonnaseire programmi eelarve
kujundamiseks ning allprogrammide eelarvete iga-aastase jaotumise kohta, sh seiretööde
prioriseerimis- või optimeerimisettepanekud;
7. riikliku seirevõrgu ja -vahendite investeeringuvajaduste ja arendusprojektide
kooskõlastamine (üle 100 000 € maksumusega projektidele).
Seirenõukogu õigused:
 Kokku kutsuda valdkondlikke ja valdkonnaüleseid töörühmi riikliku keskkonnaseire
programmi või selle allprogrammide täitmise, uuendamise või täiendamisega seotud
küsimustes.
 Kutsuda seire vastutavad täitjaid aastaaruandluse tulemuste läbivaatamisele ja tulemuste
kaitsmisele.
 Küsida/tellida vajadusel ekspertarvamusi vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks või tehtud
ettepanekute analüüsimiseks.
 Peatada ajutiselt mõni allprogramm või seiretöö, kuid mitte kauemaks kui 2 aastaks.
 Välja töötada ja kinnitada seirenõukogu töökorraldust täpsemalt reguleerivaid juhiseid.
Töökorraldus
 Oma ülesannete täitmiseks peab seirenõukogu koosolekuid või e-istungeid, vaatab läbi
seirearuandeid ja muid materjale, avaldab arvamust, teeb ettepanekuid ning võtab vastu
otsuseid.
 Seirenõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
 Seirenõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool selle
liikmetest, sealhulgas seirenõukogu esimees. Otsused võetakse vastu konsensuse alusel.
 Seirenõukogu koosolekud ja tehtud otsused protokollitakse. Kui seirenõukogu liige on teiste
liikmetega teatud küsimuses eriarvamusel, kantakse eriarvamus protokolli. Protokollile
kirjutavad alla seirenõukogu esimees ja protokollija. Kõik seirenõukogu protokollid ja
nende lisad on avalikuks kasutamiseks, kui seaduse alusel pole sätestatud teisiti. Protokollid
ja nende lisad tehakse kättesaadavaks riikliku keskkonnaseire programmi veebilehel.
 Seirenõukogu teenindavaks üksuseks on Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakond.
 Seirenõukogu töökorralduse täpsemaks reguleerimiseks võib seirenõukogu kehtestada
täiendavaid juhiseid oma töökorra kohta.

