KÄSKKIRI

23.11.15 nr 15-0361
Kriisi- ja riigikaitseülesannete komisjoni
moodustamine
Vabariigi
Valitsuse
23.10.2002.
a.
määruse
nr
323
Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 22 lõigete 1 ja 3 alusel:

„Majandus-

ja

1. Moodustan kriisi- ja riigikaitseülesannete komisjoni (edaspidi komisjon) ning selle
teede- ja raudtee, lennundus- ja merenduse, energeetika, majandusanalüüsi, side- ja
infosüsteemide töörühmad.
2. Komisjoni ülesandeks on täita hädaoluolukorra seaduse, riigikaitseseaduse ning teiste
õigusaktidega
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile
(edaspidi
ministeerium) antud kriisireguleerimise ja riigikaitseülesandeid, sealhulgas:
2.1 esitada komisjoni juhile ja/või hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele
ettepanekuid hädaolukorra lahendamiseks või selle tekkimise vahetu ohu
likvideerimiseks;
2.2 täita komisjoni juhi korraldusi hädaolukorra lahendamisel või selle tekkimise
vahetu ohu likvideerimisel;
2.3 esitada Vabariigi Valitsuse
kriisireguleerimise ülevaateid;

kriisikomisjonile ministeeriumi

valitsemisala

2.4 täita komisjoni juhi korraldusi kõrgendatud kaitsevalmiduse ajaks ministeeriumile
ette nähtud riigikaitseülesannete täitmisel;
2.5 esitada komisjoni juhile ja/või vastuvõtva riigi toetuse (edaspidi HNS) osutamist
juhtivale asutusele ettepanekuid HNS-i osutamiseks;
2.6 täita komisjoni juhi korraldusi HNS-i osutamisel;
2.7 korraldada kriisikommunikatsiooni;
2.8 osaleda kriisireguleerimise ja riigikaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide ning
planeerimisdokumentide väljatöötamisel;
2.9 osaleda siseriiklike ja rahvusvaheliste kriisireguleerimise ja riigikaitse õppuste
ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
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3. Komisjoni liikmetel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
3.1 saada
teavet
töörühmadelt,
ministeeriumi
kriisikommunikatsiooni
kontaktisikutelt, ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste ametnikelt;
3.2 koordineerida kooskõlastatult komisjoni juhiga hädaolukorra lahendamisel,
kõrgendatud
kaitsevalmiduse
ajaks
ministeeriumile
ette
nähtud
riigikaitseülesannete täitmisel, HNS-i osutamisel ning kriisireguleerimise ja
riigikaitse õppustel komisjoni töörühmade tegevust;
3.3 saada
ministeeriumilt
korraldamiseks;

vajalikke

vahendeid

kriisikommunikatsiooni

3.4 saada vajadusel kriisireguleerimis- ja riigikaitsealast koolitust.
4. Nimetada komisjoni liikmeteks ametikoha põhiselt:
4.1 energeetika ja ehituse asekantsler – komisjoni juht;
4.2 kriisireguleerimise osakonna juhataja – komisjoni juhi asetäitja;
4.3 side ja riigi infosüsteemide asekantsler;
4.4 transpordi asekantsler;
4.5 majandusarengu asekantsler;
4.6 Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor;
4.7 Lennuameti peadirektor;
4.8 Maanteeameti peadirektor;
4.9 Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor;
4.10 Veeteede Ameti peadirektor;
4.11 Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse juhataja;
4.12 Elering AS juhatuse esimees;
4.13 Eesti Energia AS juhatuse esimees;
4.14 avalike suhete osakonna juhataja – kriisikommunikatsiooni juht;
4.15 õigusosakonna juhataja;
4.16 eelarveosakonna juhataja;
4.17 riigi infosüsteemide osakonna juhataja;
4.18 infotehnoloogiaosakonna juhataja;
4.19 haldusosakonna juhataja;
4.20 kriisireguleerimise osakonna nõunik – komisjoni koordinaator;
4.21 Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja – ministeeriumi
kriisikeskuse juhataja.
5. Nimetada teede- ja raudtee töörühma liikmeteks ametikoha põhiselt:
5.1 teede- ja raudteeosakonna juhataja – töörühma juht;
5.2 teede- ja raudteeosakonna juhataja asetäitja;
5.3 teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklustalituse juhataja;
5.4 teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja;
5.5 teede- ja raudteeosakonna raudteetalituse juhataja;
5.6 transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja;
5.7 Maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal;
5.8 Maanteeameti hooldeosakonna juhataja;
5.9 Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja;
5.10 Tehnilise Järelevalve Ameti raudteeinfrastruktuuri osakonna juhataja;
5.11 AS Eesti Raudtee ohutusdirektor;
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5.12 AS Eesti Raudtee turvaosakonna juhataja;
5.13 AS EVR Cargo kaubaveoteenistuse direktor.
6. Nimetada lennundus- ja merenduse töörühma liikmeteks ametikoha põhiselt:
lennundus- ja merendusosakonna juhataja – töörühma juht;
lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse juhataja;
lennundus- ja merendusosakonna merendustalituse juhataja;
lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse ekspert;
lennundus- ja merendusosakonna merendustalituse peaspetsialist;
Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja;
Lennuameti lennundusjulgestuse osakonna juhataja;
Veeteede Ameti laevateede osakonna juhataja – hüdrograafia
navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja asetäitja;
6.9 Veeteede Ameti laevade järelevalve osakonna juhataja;
6.10 Veeteede Ameti sadamate järelevalve osakonna juhataja;
6.11 Veeteede Ameti ohtliku lasti talituse juhataja;
6.12 Veeteede Ameti üldteenistuse peaspetsialist;
6.13 AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige (käitus);
6.14 AS Tallinna Lennujaam käitusdirektori asetäitja;
6.15 Lennuliiklusteeninduse AS ohutusosakonna ohutusspetsialist;
6.16 AS Tallinna Sadam sadamaohtuse osakonna juhataja.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7. Nimetada energeetika töörühma liikmeteks ametikoha põhiselt:
7.1 energeetika osakonna juhataja – töörühma juht;
7.2 energeetika osakonna energiaturgude juht;
7.3 energeetika osakonna ekspert;
7.4 Elering AS juhtimiskeskuse juhataja;
7.5 Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS juhatuse esimees;
7.6 OÜ VKG Elektrivõrgud juhatuse esimees;
7.7 Imatra Elekter AS juhatuse esimees;
7.8 OÜ Utilitas juhatuse liige;
7.9 Fortum Eesti AS juhatuse esimees;
7.10 Elektrilevi OÜ juhtimiskeskuse juhataja;
7.11 Elering Gaas AS juhtimiskeskuse juhataja.
8. Nimetada majandusanalüüsi töörühma liikmeteks ametikoha põhiselt:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

majandusarengu osakonna majandusanalüüsi valdkonna juht – töörühma juht;
majandusarengu osakonna peaanalüütik;
majandusarengu osakonna analüütik;
ehitus- ja elamuosakonna juhataja;
ehitus- ja elamuosakonna ehitus- ja elamutalituse nõunik;
siseturuosakonna kaubandustalituse juhataja.

9. Nimetada side- ja infosüsteemide töörühma liikmeteks ametikoha põhiselt:
9.1 sideosakonna juhataja – töörühma juht;
9.2 sideosakonna juhataja asetäitja;
9.3 riigi infosüsteemide osakonna küberturbe valdkonna juht;

ja
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9.4 infotehnoloogia osakonna infrastruktuuri talituse juhataja;
9.5 infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja;
9.6 Tehnilise Järelevalve Ameti side- ja meediateenuste osakonna juhataja;
9.7 Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonna juhataja;
9.8 Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna juhataja;
9.9 Riigi Infosüsteemi Ameti riskihalduse osakonna juhataja;
9.10 Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse kaabelvõrkude osakonna juhataja;
9.11 Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse infoturbejuht.
10. Ministeeriumi kriisikeskuseks on Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakond
(tel: 6205665, faks 6205666, e-post: kriis@mkm.ee, aadress: Valge 3, Tallinn).
11. Komisjoni ja töörühmade liikmed:
11.1 esitavad ministeeriumi kriisikeskuse e-posti aadressil: kriis@mkm.ee (koopia
kriisireguleerimise osakonna juhataja e-posti aadressile) oma kontaktandmed
(töötelefon, mobiil, e-post) ning kontaktandmete muudatused;
11.2 nimetatakse töörühmade koosseisu ministeeriumi osakonnajuhatajate poolt;
11.3 nimetakse komisjoni ja töörühmade koosseisu ametikoha põhiselt asjaomaste
ettevõtete poolt;
11.4 on komisjoni või töörühma kokkukutsumise korral vabastatud muudest
tööülesannetest.
12. Hädaolukorra või selle tekkimise vahetu ohu korral:
12.1 otsustab komisjoni ja selle töörümad(e) kokkukutsumise minister või kantsler;
12.2 annab komisjoni juht, kes on saanud ministrilt või kantslerilt korralduse
komisjoni kokkukutsumiseks, Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise
osakonnale korralduse (dubleeritakse kirjalikult) komisjoni ja selle töörühma(de)
kokkukutsumiseks.
12.3 viib ministeeriumi kriisikeskus vastavalt teavitamisjuhendile läbi komisjoni ja
selle töörühma(de) kokkukutsumise;
12.4 kogunevad komisjon ja töörühm(ad) komisjoni juhi poolt määratud ajal ja kohas;
12.5 rakendab kriisikommunikatsiooni juht kriisikommunikatsiooni plaani.
13. Tavaolukorras alaliselt:
13.1 on komisjoni ja/või selle töörühmade töö põhivormiks kirjavahetus, mille algatab
komisjoni juhi asetäitja ja/või komisjoni koordinaator, kes edastab küsimuse
e-posti teel töörühma juhile ja/või töörühma liikmetele;
13.2 töörühma juht esitab e-posti teel töörühma vastuse või kooskõlastuse komisjoni
juhi asetäitjale ja komisjoni koordinaatorile;
13.3 võivad töörühma kirjavahetuses või nõupidamistel osaleda ministeeriumi
valitsemisala eksperdid, kui nende osalus on töörühma juhiga kooskõlastatud;
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13.4 viiakse vähemalt kaks korda aastas läbi komisjoni ja/või selle töörühmade
kogunemine.
14. Siseriiklike ja rahvusvaheliste kriisireguleerimise ja riigikaitse õppuste käigus:
14.1 otsustab komisjoni ja/või selle töörühma kokkukutsumise komisjoni juhi
asetäitja, kes annab Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakonnale
korralduse (dubleeritakse kirjalikult) komisjoni või selle töörühma(de)
kokkukutsumiseks;
14.2 koguneb komisjon ja/või töörühm komisjoni juhi asetäitja poolt määratud ajal ja
kohas.
15. Komisjoni teenindav struktuuriüksus on ministeeriumi kriisireguleerimise osakond.
16. Komisjoni töövahendite valmisoleku tagab ministeeriumi haldusosakonna juhataja.
17. Ministeeriumi haldusosakonna juhataja algatab riigisaladuse juurdepääsuloa
taotlemise, kui komisjoni või töörühma liige vajab käskkirjast tulenevate
kriisireguleerimise
ja
riigikaitseülesannete
täitmiseks
juurdepääsuõigust
riigisaladusele.
18. Käskkiri edastada käskkirjas nimetatud ministeeriumi valitsemisala ametitele,
sihtasutusele, riigi osalusega äriühingutele ning komisjoni ja selle töörühmade
liikmetele.
19. Tunnistan kehtetuks majandus- ja kommunikatsiooniministri 2012. aasta 6. veebruari
käskkirja nr 12-0051 „Riigikaitseliste ülesannete komisjoni moodustamine“ ja
majandus- ja kommunikatsiooniministri 2012. aasta 20. novembri käskkirja nr 120367 „Ministeeriumi kriisikomisjoni moodustamine“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristen Michal
majandus- ja taristuminister

