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Eesti Vabariigi Valitsusmäärab:

1. Kinnitada juurdelisatud "EestiVabariigiRiikliku Liiklusohutusameti põhimäärus".

2.TunnistadakehtetuksEestiNSV Ministrite Nõukogu 22. septembri 1978. a.määruse nr. 420"Riikliku
autoinspektsiooni põhimääruse kohta"(ENSVTeataja 1978, nr. 35, art. 444) punkt 1.

Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. LEIMANN
Eesti Vabariigi riigiministerR. VARE

Tallinn, Toompea, 17. aprillil 1991. a. nr. 79

Eesti Vabariigi riikliku liiklusohutusameti põhimäärus
I. Üldsätted

1.EestiVabariigi Riiklik Liiklusohutusamet (edaspidi - Eesti Liiklusohutusamet) on Eesti Vabariigi Valitsusele
alluv ja Eesti Vabariigi transpordiministri valitsemisalas tegutsev riigivalitsemisorgan.

2. Eesti Liiklusohutusametipõhiülesanneonsellise riikliku liikluspoliitika väljatöötaminejaellurakendamine, mis
tagaksotstarbeka jaohutuliikluse maanteedelja linnateedel(edaspidi-teedel) ja tänavatel.

3. Eesti Liiklusohutusamet lahendabtallepandud ülesandeid koostöösteiste riigivalitsemisorganite, kohaliku
omavalitsuse täitevorganite, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanikeomaalgatuslike ühendustega.

4. Eesti Liiklusohutusamet juhindub omategevuses Eesti Vabariigi seadustest, EestiVabariigiValitsuse otsustest,
liiklusalastestrahvusvahelistestlepingutest,kokkulepetest janormidestning käesolevast põhimäärusest.

5. Eesti Liiklusohutusametonjuriidilineisik, kellel on Eesti Vabariigiriigivapikujutisejaoma nimega pitsat.

II. Eesti Liiklusohutusameti funktsioonid

6. Eesti Liiklusohutusamettemalepandudülesannete täitmiseks:
1) analüüsib liikluskorralduse ja-ohutusealast olukorda vabariigis,töötabväljaliiklusalasteseaduste ja muude
normatiivaktideeelnõusidningesitab need läbivaatamiseks, annab oma pädevusepiiresvälja normatiivakte;osaleb
muude liikluskorraldust ja -ohutust või sõidukite keskkonnaohtlikkustkäsitlevate normatiivaktide koostamises ja
kooskõlastamises;
2) korraldab liiklusohutusesihtprogrammide väljatöötamist ja osaleb nende ellurakendamises;
3)teebettepanekuidtsentraliseeritud korras jaotatavate materiaalsete ressursside ja riigieelarvest rahaliste
vahendite eraldamise kohtaliikluskorralduse täiustamiseks ning liiklusohtlike kohtadelikvideerimiseks teedel ja
tänavatel ning kontrollib nende abinõude ellurakendamist;
4) korraldab jakoordineeribliiklusalaseid teadusuuringuid ja katsetöid ning osalebnendetulemuste rakendamises;
5) teeb liiklusalast koostööd rahvusvaheliste ja teiste riikideorganisatsioonidega ning rakendab
rahvusvahelistestja riikidevahelistestlepetesttulenevaid abinõusid;
6) analüüsib liiklusõnnetuste põhjusijakoostab liiklusohutuse alaseid soovitusi;
7) osaleb lasteliikluskasvatusesüsteemivälja töötamises, elluviimises ja täiustamises;
8) tagamaks liiklusohutusnõuete järgimine,osaleb sõidukite ning nende varuosade ja lisavahenditevalmistamise
tehniliste tingimusteläbivaatamisesningnäidiste katsetamises ja vastuvõtmises;
9) osaleb koos teede ja tänavate omanike jahaldajatega liiklustingimusteuurimisesning teede ja tänavate
korrashoiujaläbilaskevõime suurendamise alaste soovituste koostamises;
10) korraldab liiklusinfo kogumist, töötlemistja levitamist; koostab vastavaid andmepanku;
11) teeb liiklusohutuse alast propagandat ja selgitab liiklusohutusega seotud seadusandlikke akte.
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III. Eesti Liiklusohutusameti õigused

7.EestiLiiklusohutusametilontemalepandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires õigus:
1) kontrollidaliiklusalasteseadustejamuude normatiivaktide järgimistkohalikuomavalitsuse täitevorganite,
ettevõtete,asutuste,organisatsioonide, ametiisikute ja kodanike poolt, saadaneiltvastavasisulist teavet ning
tehaneileettekirjutusipuuduste kõrvaldamiseks;
2) anda hinnanguid teede, tänavate,raudteeületus kohtade ja muude teerajatiste seisukorraleningnõuda seadusega
ettenähtud korras teede omanikelt jahaldajatelt liiklusohtlike teelõikude ja -rajatiste sulgemist;
3) peatada seadusega ettenähtud korrassõidukite, nende varuosade, lisaseadmeteja-vahenditevalmistamine,
ümberehitamine,kasutaminevõisissevedu,kui nende konstruktsioonvõi tehnoseisund ei vastaliiklusohutuse
nõuetele;
4) kirjastada liiklusohutuse alaseid trükiseidja perioodilisi väljaandeid ningkasutadateisiteabevahendeid
liiklusohutust tagavateüritustejaabinõude propageerimiseks;
5)moodustada,reorganiseeridajalikvideerida kehtestatud korras käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete
lahendamiseks oma halduses olevaidasutusi, ettevõtteid,alalisi ja ajutisi komisjone ning töögruppe, fonde ja
sihtkapitale ning määratakindlaks fondide jasihtkapitalidekasutamisekord;kaasata lepingute alusel oma töösse
spetsialiste.

IV. Eesti Liiklusohutusameti juhtimine

8. EestiLiiklusohutusametitjuhibpeadirektor, kelle nimetabametissejavabastabametist Eesti Vabariigi Valitsuse
esimees Eesti Vabariigitranspordiministri ettepanekul.

9.Peadirektoriasetäitjanimetabametisseja vabastab ametist peadirektor.

10. Eesti Liiklusohutusameti peadirektor:
1)juhibEestiLiiklusohutusametitegevustja kannab isiklikku vastutustEestiLiiklusohutusametile pandud
ülesannete ja kohustuste täitmise eest;
2) annab käskkirju ja juhendeid;
3) kinnitab EestiLiiklusohutusametistruktuuri, töötajate koosseisujapalgamääradEestiVabariigi Valitsusepoolt
kindlaksmääratud töötasustamisfondi piires ja lähtudes ametipalkade skeemist;
4) võtab tööle ja vabastab töölt EestiLiiklusohutusameti töötajaid, otsustabspetsialistidekaasamise ning nende
töötasustamise;
5)kinnitabEestiLiiklusohutusametitöötajate ametikohustused ning Eesti Liiklusohutusametihalduses olevate
ettevõtete ja asutuste põhimäärused;
6) nimetabametissejavabastabametistEesti Liiklusohutusametihaldusesolevateettevõtete,asutuste, fondide ja
sihtkapitalidejuhteningkinnitab nende ametipalgad;
7) tagab Eesti Liiklusohutusametieelarvesihipärase kasutamise,käsutabkooskõlas seadusandlusega Eesti
Liiklusohutusametikoguvarajatagabselle säilimise;
8)käsutabeelarveväliseidja kindlustusorganisatsioonide pooltmootorsõidukite kindlustusmaksudest eraldatavaid
rahalisi vahendeid.

V. Eesti Liiklusohutusameti finantseerimine

11.Eesti Liiklusohutusameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest Eesti Vabariigi
Valitsusepoolt igalaastalkinnitatava piirsumma ulatuses.

12. Liiklusohutusalaseid üritusifinantseeritakse eelarvevälistest, kindlustusorganisatsioonide poolt eraldatavatest
ja muudestsihtotstarbelistestvahenditest.
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