KOV ülesanded

PÄÄSTETEENISTUS, KODANIKU- JA RIIGIKAITSE
TEGEVUS

SEADUS

KOV asutused osalevad päästesündmusel ja teevad koostööd Päästeseadus
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikutega
(RT I 10, 24,
Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, KOV asutused
115) § 5,§ 6
alluvad päästetöö juhile ja demineerimistöö juhile ning
täidavad viimaste poolt päästetööl või demineerimistööl
antud korraldusi.
Asjakohastest rakendusaktidest:
Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
ning isikute koostöö kord:
2.
KOV üksus on kohustatud oma esindaja sündmuskoha staapi
määrama päästetöö juhi korraldusel. (§ 5)
3.
KOV üksus on kohustatud oma esindaja regionaalsesse
staapi määrama päästetöö juhi korraldusel. (§ 5)
4.
KOV teeb päästesündmuse lahendamisel koostööd
sündmuskoha ja regionaalse staabiga (§ 7)

RAKENDUSAKTID

Olemus Kohalik (K)/
Riiklik (R)

01.08.2011
Rahastamine, muud
kommentaarid

1.

5.

KOV ametiisik viibib politsei poolt teostatava asja
läbivaatuse juures, kui asja omanik või valdaja või tema
määratud täisealine isik ei viibi asja läbivaatuse juures
6.
KOV ametiisik viibib politsei poolt teostatava piiratud või
tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi läbivaatuse juures,
kui valdaja või tema poolt määratud täisealine isik ei viibi
valduse läbivaatuse juures
7.
KOV vastab Kaitsepolitseiameti peadirektoril
Sisekaitseakadeemia rektori või selle politseiasutuse juhi,
kuhu isik teenistusse kandideerib, või tema volitatud
ametniku järelpärimistele isikuankeedis esitatud andmete
õigsuse kontrollimiseks ning lubab kontrollida isikuandmeid
KOV andmekogust
8.
KOV võib kokkuleppel politseiasutusega hüvitada
abipolitseiniku transpordi-, side- ja muud politseiasutuse
juhi poolt ettenähtud ja temale ülesande täitmiseks vajalikud
SM KOV

VV määr.
Päästesündmusel
osalevate riigi- ja
kohaliku
omavalitsuse
asutuste ning
isikute koostöö
kord (RT I,
14.01.2011, 5)

Politsei ja
piirivalve seadus
§ 7/36
§ 7/38

§ 42 (RT I 09,
62, 405)

Abipolitseiniku
seadus (RT I,
20.12.2010, 1)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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kulud.
KOV asutus esitab Kaitseressursside Ameti nõudmisel
käesoleva seaduse alusel haldusakti andmiseks või toimingu
sooritamiseks oma valduses olevaid andmeid ja tõendeid
kutsealuse hariduse, elukoha, kontaktandmete, õppe- või
töökoha, tervisliku seisundi, karistatuse ning perekondliku
või majandusliku olukorra kohta.
KOV asutus esitab Kaitseressursside Ameti või
kaitseringkonna nõudmisel käesoleva seaduse alusel
haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks oma
valduses olevaid andmeid ja tõendeid reservväelase
hariduse, elukoha, kontaktandmete, õppe- või töökoha,
tervisliku seisundi, karistatuse ning perekondliku või
majandusliku olukorra kohta.
KOV asutuse juht vabastab õppekogunemisest osavõtva
reservväelase õppekogunemise ajaks töö- või
teenistusülesannete täitmisest ja peatab temaga töö- või
teenistussuhte.
KOV või arhiiviasutuse poolt väljaantavate dokumentidega
tõendatakse kaitseväeteenistuse hulka arvatavat staaži.
KOV asutused annavad Vabariigi Presidendile viimase
nõudmisel informatsiooni riigi julgeoleku ja riigikaitse
kohta.
KOV üksused võtavad osa riigikaitse ettevalmistamisest
KOV riigikaitse ettevalmistamisel aitab oma pädevuse piires
igakülgselt kaasa reservväelaste arvestuse pidamisele
aitab kaasa sundvõõrandamise korraldamisele ning
korraldab KOV territooriumil elavate isikute tehtavaid
hädaabitöid
tagab maanteede ja sildade korrashoiu seadusega sätestatud
alustel ja korras
aitab KOV territooriumil kaasa isikute evakueerimisele ning
evakueeritute majutamisele, toitlustamisele ja neile arstiabi
andmisele
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§ 40
Kaitseväeteenist
use seadus
§ 46 (RT I 08,
58, 327)
§ 127 (RT I 08,
58, 327)

§ 166

§ 191
Rahuaja
riigikaitse
seadus § 3
§ 18
§ 24 (RT I 03,
13, 69)
§ 24
§ 24
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korraldab sõjategevuses kannatada saanud isikute
hoolekannet
toetab mobiliseeritute perekondi
osaleb õppekogunemiste läbiviimisel, sõjalise valmisoleku
muutmisel ja mobilisatsiooni läbiviimisel
täidab teiste seadustega neile pandud riigikaitselisi
ülesandeid.
KOV tagab sõjaajal isikute õigused ja vabadused
KOV täitevorganid sõjaajal riigikaitse alal täidavad rahuaja
riigikaitse seadusega neile pandud ülesandeid
KOV täidab Vabariigi Valitsuse või kaitseväe juhataja poolt
neile pandud riigikaitselisi ülesandeid vastavalt käesoleva
seaduse § 9 punktile 11 ning § 12 2. lõike punktile 2 ja 3.
lõike punktile 6.
Valla- või linnavalitsus moodustab KOV üksuse
territooriumil alaliselt tegutseva KOV kriisikomisjoni.
KOV üksus, milles elab alla 40 000 elaniku, võib
moodustada ühise kriisikomisjoni ühe või mitme KOV
üksusega
KOV kriisikomisjon jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise
korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise,
hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete
ja pädevuste toimimist omavalitsusüksuses
KOV kriisikomisjon jälgib analüüsib hädaolukordade
tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse
kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning
pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks
valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna
turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse
korraldamise kohta omavalitsusüksuses

SM KOV

01.08.2011

§ 24
§ 24
§ 24
§ 24
Sõjaaja
riigikaitse
seadus § 5
§ 11 (RT I,
08.07.2011, 8)
§ 11

Hädaolukorra
seadus § 5
§5
§5

§5
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KOV kriisikomisjon jälgib vaatab läbi kriisikomisjoni
tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa
31. KOV kriisikomisjon jälgib abistab vajaduse korral
eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse
korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud
ülesandeid
32. KOV kriisikomisjon jälgib abistab vajaduse korral
hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse
korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel
33. KOV kriisikomisjon jälgib otsustab KOV-i
kriisireguleerimisõppuse korraldamise
34. KOV kriisikomisjon jälgib teavitab avalikkust
hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja
korras
35. KOV kriisikomisjon täidab muid seadusest ja põhimäärusest
tulenevaid ülesandeid.
36. Valla- või linnavalitsus kehtestab KOV kriisikomisjoni
põhimääruse ja kinnitab selle koosseisu. Põhimääruse eelnõu
ja kriisikomisjoni koosseis kooskõlastatakse Päästeameti
kohaliku päästeasutusega
37. KOV kriisikomisjon kinnitab kooskõlastatult õppuse
korraldajaks kavandatud asutusega KOV hädaolukorra
lahendamise õppuse aja, korraldaja ning hädaolukorrad,
mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.
38. Asutus (KOV) on kohustatud viivitamata teatama
39. Siseministeeriumile oma ülesannete täitmisel või tegevusalal
tekkinud hädaolukorrast või sellise hädaolukorra tekkimise
vahetust ohust.
40. KOV asutused ning muud avaliku halduse ülesandeid täitvad
isikud täidavad vastavalt oma pädevusele ja volitustele
eriolukorra juhi poolt antud korraldusi.
41. KOV üksus korraldab oma haldusterritooriumil järgmiste
elutähtsate teenuste toimepidevust: (1) kaugküttesüsteemi ja
-võrgu toimimine; (2) valla teede ja linnatänavate korrashoiu
SM KOV
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30.

§5

§5
§5
§5
§5
§5

§8

§9
§ 18
§ 34
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toimimine; (3) veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas
reoveepuhastite toimimine; (4) jäätmehoolduse toimimine;
(5) valla- või linnasisese ühistranspordi toimimine
42. KOV elutähtsa teenuse osutajana on kohustatud koostama
tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse
riskianalüüsi (toimepidevuse riskianalüüs)
43. KOV elutähtsa teenuse osutajana on kohustatud koostama
tema poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse
tagamise plaani (toimepidevuse plaan)
44. KOV elutähtsa teenuse osutajana on kohustatud teavitama
viivitamata elutähtsat teenust korraldavat asutust või tema
määratud asutust elutähtsa teenuse toimepidevust oluliselt
häirivast sündmusest või sellise sündmuse toimumise
vahetust ohust
45. KOV elutähtsa teenuse osutajana on kohustatud andma
elutähtsat teenust korraldavale asutusele või asutusele, kelle
ta on määranud elutähtsa teenuse toimepidevuse üle
järelevalvet teostama, tema nõudmisel teavet elutähtsa
teenuse osutamise kohta
46. KOV elutähtsa teenuse osutajana on kohustatud täitma muid
õigusaktidega talle elutähtsa teenuse toimepidevuse
tagamiseks pandud kohustus
47. KOV elutähtsa teenuse osutajana tagab elutähtsa teenuse
osutamiseks kasutatavate infosüsteemide ning nendega
seotud infovarade turvameetmete alalise rakendamise
(vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele)
48. Asjakohastest rakendusaktidest:
49. KOV-i kriisikomisjon korraldab õppusi «Hädaolukorra
seaduse» § 34 lõikes 9 nimetatud elutähtsa teenuse
toimimise ja selle taastamise võime kontrollimiseks. (§ 3)
50. KOV, kus elab üle 40 000 elaniku, korraldab kohaliku
omavalitsuse õppuse vähemalt üks kord aastas. (§ 5)
51. KOV kriisikomisjon kooskõlastab õppuse kavandi
regionaalse kriisikomisjoniga hiljemalt kolm kuud enne
õppuse planeeritavat toimumist. (§ 6)
SM KOV
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§ 37
§ 37
§ 37

§ 37

§ 37
§ 40

SIM määr.
Kriisireguleerimis
õppuse sisule
ning regionaalse
ja kohaliku
omavalitsuse
kriisireguleerimis
õppuse
korraldamise
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Õppuse korraldaja esitab kolme kuu jooksul pärast õppuse
toimumist õppuse hindamisaruande KOV õppuse puhul
KOV kriisikomisjonile. Kriisikomisjon korraldab pärast
hindamisaruande esitamist koosoleku, kus arutatakse
hindamistulemusi. Kriisikomisjon esitab hindamisaruande
Siseministeeriumile hiljemalt kuu aja jooksul pärast
käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud koosoleku
toimumist. (§ 7)
KOV üksus teavitab kaugküttesüsteemi või -võrgu
toimimise täielikust katkemisest kütteperioodil
prognoositavalt enam kui 24 tunniks;
KOV üksus teavitab ühisveevärgi või -kanalisatsiooni
toimimise täielikust katkemisest prognoositavalt enam kui
24 tunniks. (§ 7)
Valla- ja linnavalitsused teatavad Eesti põhiseaduslikku
korda ähvardavast ohust viivitamatult Vabariigi
Presidendile, Vabariigi Valitsusele ja kaitseväe juhatajale
Erakorralise seisukorra juht võib erakorralise seisukorra ajal
Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamiseks
anda KOV organite juhtidele erakorralisest seisukorrast
tingitud tegevust puudutavaid korraldusi
KOV organite juhid teevad koostööd sisekaitseülemaga
Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamisel
Linnapea või vallavanem täidab erakorralise seisukorra ajal
erakorralise seisukorra juhi ja sisekaitseülema korraldusi
KOV poolt lisatakse lasketiiru või laskepaiga pidamise
tegevusloa taotlemisel lisaks avaldusele peale käesoleva
seaduse § 67 lõikes 4 sätestatule veel tervisekaitse,
keskkonnakaitse ja tuletõrjejärelevalve esindajate osavõtul
tehtud ülevaatuse akt lasketiiru või laskepaiga vastavuse
kohta kehtestatud nõuetele
KOV üksus annab kirjaliku nõusoleku lasketiiru või
laskepaiga rajamiseks.
Kohalik omavalitsus teeb koostööd Kaitseliiduga.
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sagedusele
esitatavad nõuded
(RTL 09, 63, 921)

VV määr.
Hädaolukorrast
või hädaolukorra
tekkimise
vahetust ohust
Siseministeeriumi
teavitamise kord
Erakorralise
seisukorra
seadus § 7
§ 18

§ 20
§ 25
Relvaseadus
(RT I 01, 65,
377) § 67

§ 84
Kaitseliidu
seadus § 15
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62.

Valla- või linnavalitsus teostab oma pädevuse piires
järelvalvet käesoleva seaduse täitmise üle.

63.

KOV asutuse juht teavitab politseiasutust sisevalve
likvideerimisest ning säilitab sisevalvetöötaja toimikut ja
objektil toimunud sündmuse kohta esitatud andmeid
käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud korras viis aastat.
KOV kehtestab loomapidamiseeskirja, mida kohaldatakse
teenistuskoera pidamisele.
KOV avaldab Tehnilise Järelevalve Ametile arvamuse
lõhkematerjalitehase käitamisloa taotluse ja
lõhkematerjalilao käitamisloa taotluse kohta.
KOV esitab oma vastuväited planeeritava enamohtliku
lõhketöö kohta Tehnilise Järelevalve Ametile
Ilutulestiku toimumiskoha järgne valla- või linnavalitsus,
tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutus või
valla- või linnavalitsuse struktuuriüksus annab loa avalikel
üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku
korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste
toodetega
Valla- või linnavalitsus vaatab ilutulestiku korraldamise loa
taotluse läbi ning teeb vastava otsuse. KOV annab
ilutulestiku korraldamise loa.

64.
65.
66.
67.

68.
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Riigikaitseliste
sundkoormiste
seadus § 42/1
Turvaseadus
§19
§ 41
Lõhkematerjalis
eadus
§ 31, § 40
§ 44
§ 59

§ 60
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