SELETUSKIRI
Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõu „Hädaolukorra seaduses sätestatud küsimuste
lahendamise volitamine“ juurde
Viljandi Vallavolikogu määruse eelnõu eesmärgiks on volitada hädaolukorra seaduses (edaspidi
HOS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Viljandi
Vallavalitsusele.
HOS paneb kohaliku omavalitsuse üksusele järgmised ülesanded:
1) analüüsida seaduses sätestatud juhtudel oma kriisireguleerimisülesannete täitmiseks riske
(§ 9 lõige 5);
2) kooskõlastada hädaolukorra lahendamise plaan Päästeametiga (§ 15 lõige 5);
3) aidata kaasa isikute evakueerimisele ning evakueeritute majutamisele ja toitlustamisele
(§ 16 lõige 4).
HOS § 36 lõike 4 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus, kelle korraldatavat teenust
osutab elutähtsa teenuse osutaja ja kelle territooriumil elab rohkem kui 10 000 elanikku, oma
haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:
1) kaugküttega varustamine;
2) kohaliku tee sõidetavuse tagamine;
3) veega varustamine ja kanalisatsioon.
HOS § 37 lõike 1 kohaselt on elutähtsa teenuse toimepidavust korraldava asutuse kohustus:
1) koordineerida elutähtsa teenuse toimepidavuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste
ristsõltuvust;
2) nõustada elutähtsate teenuste osutajaid;
3) teha järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse
katkestusi ennetavate meetme rakendamise üle;
4) kinnitada elutähtsa teenuse osutaja toimepidavuse riskianalüüs ja plaan HOS § 40 kohaselt;
5) juhtida hädaolukorra lahendamist, koostada hädaolukorra lahendamise plaan ning
korraldada riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi HOS 3. peatükis sätestatu
kohaselt.
Kuivõrd Viljandi Vallavolikogu on 31.10.2018 määrusega nr 47 „Viljandi Valla korraldatava
elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidavuse nõuded“ kehtestanud Viljandi valla korraldatava
elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuded vastavalt hädaolukorra seaduse § 37 lõikele
2, siis antud ülesannet ei volitata Viljandi Vallavalitsusele, vaid antud ülesande osas jääb pädevus
Viljandi Vallavolikogule.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt otsustab seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimusi omavalitsusüksuse nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada
vallavalitsusele.
Arvestades, et tegemist on hädaolukorda puudutavate küsimustega, mille puhul on vajadus
operatiivselt reageerida, siis on mõistlik volitada nimetatud ülesannete täitmine Viljandi
Vallavalitsusele.
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