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Viljandi valla kriisikomisjon i p6himiilirus
Viljandi valla kriisikomisjoni pdhimZi2irus kehtestatakse hiidaolukorra seaduse $ 5 l6ike 5 alusel.
g 1. Ulosattea

(l) Viljandi valla

kriisikomisjon (edaspidi komisjon)

on

alaliselt tegutsev komisjon

kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsustiksuse territooriumil.
(2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest digusaktidest ja
k[esolevast p6himiiiirusest.

(3) Komisjoni moodustab Viljandi Vallavalitsus, kehtestades komisjoni p6himiiiiruse ja kinnitades
komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni pdhim2iiiruse eeln6u

ja

komisjoni koosseis koosk6lastatakse Piiiisteameti L6una

piiiistekeskusega (edaspidi p6iisteasutus).
$ 2.

Komisjoni iilesanded

(l)

Jalgib ja analtitisib kriisireguleerimise siisteemi, sealhulgas hiidaolukordadeks valmistumise,
elutiihtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hiidaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse $ 6 s?itestatud iilesannete ja piidevuse toimimist omavalitsusiiksuses.
(2) Yaatab liibi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hldaolukorra riskianaltiiisi osa.
(3) Analiiiisib hiidao I ukordade tekkim i se tdeniiosust enda hal

du

sterritoorium i l.

(4) Teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, L6una-Eesti regionaalsele
kiisikomisjonile ja pldevatele asutustele hidaolukordadeks valmistumise, hadaolukordade
lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise
kohta omavalitsustiksu ses.

ja elutiihtsate teenuste toimepidevuse korraldamise

(5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra viiljakuulutamise p6hjustanud hiidaolukorra
lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja tiiidab muid eriolukorra juhi antud
iilesandeid.

(6) Abistab vajaduse korral hiidaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja
hiidaolukorra lahendamise koordineerimisel.
(7) Teavitab avalikkust hddaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.
(8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisdppuse korraldamise.

(9) Kinnitab kooskdlastatult 6ppuse korraldajaks kavandatud asutusega hiidaolukorra lahendamise
6ppuse aja, dppuse korraldaja ja hiidaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja vSimekusi
kontrollitakse.

(10) Peab arvestust omavalitsusi.iksuse haldusterritooriumil olevate ja hddaolukorras kasutatavate
viilja arvatud riigiasutuste ressursid.

ressursside kohta,

(l

l)

Tegeleb hiidaolukorras abistamist vajavate inimeste viiljaselgitamise

ja

nende abistamise

koordineerimisega.

(12) Koordineerib hhdaolukorrajlrgsete taastamistdcide kulude
tekkinud kahjude arvestuse pidamist.
(13) Annab hinnanguid

ja

omavalitsuse tenitooriumil

ja teeb ettepanekuid Viljandi valla 6igusaktide

eelnSudele, mis kiisitlevad

kri i sireguleerimise valdkonda.

(14) Tulenevalt hiidaolukorra riskianaltitisist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete
rakendam ist j a riskikomm un ikatsioon i teostam ist.

(15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses v6i hiidaolukorra likvideerimisel
silmapaistnud todtajaid ja Viljandi valla elanikke.
(16) Teeb Viljandi Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute lfibiviimiseks

ja

eksperthinnangute

tellimiseks.

(17) Teeb kriisireguleerimisalast koost66d piidevate riigiasutuste ja teiste

omavalitsuste

kriisikomisjonidega.
(18) Valmistab ette ja koordineerib Viljandi valla tegevust evakuatsiooni I[biviimisel.
(I

9) Kinnitab kom isj oni iga-aastase

tcicip

laani.

(20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvdtte regionaalsele kriisikomisjonile.

(21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi tri<igruppe ning kinnitab nende triokorra.

Ql

T eidab

$ 3.

Komisjoni esimees ja aseesimees

muid seadusest tulenevaid

(l) Komisjoni

til esandeid.

esimees on vallavanem.

(2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

$ 4.

Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Viljandi vallavanema ettepanekul Viljandi Vallavalitsus
oma korraldusega.

(2) Komisjoni liikmele m2iiiratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni trjost osa vdtta.

(3) Komisjoni liikmed on

kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed
(telefoninumbrid t661, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama
nende muutustest.
$ 5.

(l)

Komisjoni esimehe piidevus

Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

(2) Koostab komisjoni iga-aastase toriplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul
kom isjoni le kinnitam i seks.

(3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.
(4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tci<ist s6na6igusega osa v6tma isikuid, kes ei kuulu komisjoni
koosseisu.

(5) Uhe kuu jooksul peale kalendriaasta l6ppu esitab aruande komisjoni t66st
regionaalsele kriisikom

isj

L6una-Eesti

onile.

(6) Korraldab koosto<is piiiisteasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.
$ 6.

Komisjoni tiiiikorraldus

(l) Komisjoni t66d juhib komisjoni

esimees, tema iiraolekul komisjoni aseesimees.

(2) Komisjoni t66vormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema iiraolekul
komisjoni aseesimees.
(3) Komisjoni koosolekud on korralised v6i erakorralised.

(4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud t66plaanile, kuid
mitte harvem kui kaks korda aastas.

(5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees
komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

v6i tema iiraolekul

(6) Komisjoni koosoleku aja, pdevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse
vdhemalt kaks t66pheva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.
(7) Komisjon on otsustusv6imeline, kui koosolekust v6tab osa viihemalt pool komisjoni koosseisust,
sh komisjoni esimees v6i aseesimees.

(8) Otsused v6etakse vastu kohalolijate lihthiiiilteenamusega. H[iilte v6rdse jagunemise korral
otsustab komisjoni esimehe vdi tema iiraolekul komisjoni aseesimehe hiiiil.

(9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja piilisteasutusele.
$ 7.
Kom

Komisjoni asjaajamine ja teenindamine
i

sj on

i asj aaj am i se j a teen indamise tagab Vilj andi Val I aval itsu s.

$ 8. Pdhimiiiiruse muutmise

(l)

kord, vaidlustamine ja j6ustumine

Pdhimedruse kinnitab, muudab, t?iiendab ja tunnistab kehtetuks Viljandi Vallavalitsus.

(2) Tunnistada kehtetuks:
1) Paistu Vallavalitsuse 12.04.2010 miiiirus nr 4,,Paistu valla kriisikomisjoni pdhimiiiirus";
2) P[rsti Vallavalitsuse 29.03.2010 miiiirus nr 5 ,,Pdrsti valla kriisikomisjoni p6him?i[rus";
3) Saarepeedi Vallavalitsuse 23.03.2010 miiiirus nr 2 ,,Saarepeedi valla kriisikomisjoni
p6himii5rus";
4) Viiratsi Vallavalitsuse 30.03.2010 miiiirus nr 4 ,,Viiratsi valla kriisikomisjoni p6himiidrus".
(3) Maiirus j6ustub kolmandal piievalpiirast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Saar
vallavanem
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Elektrooniliselt: komisjoni esimees

vallasekretlri i.ilesannetes

