Rakvere linna ja Rakvere valla ühine kriisikomisjon

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1
Sõmeru

26. september 2018

Toimumiskoht ja -aeg: Sõmeru keskushoone, Kooli 2 Sõmeru, kell 9.00 – 11.30
Koosoleku juhatas kriisikomisjoni aseesimees Maido Nõlvak, protokollis Janne Lainjärv.
Osa võtsid: Rakvere linna ja Rakvere valla ühise kriisikomisjoni liikmed.
Osavõtjate registreerimisleht on lisatud protokollile.
Puudusid Marko Torm, Viktor Häninen, Tarvo Plotnik.
Protokollile on lisatud esitlusslaidid.
M. Nõlvak juhatas koosoleku sisse ning andis ülevaate komisjoni tegevussuundadest ja väljakutsetest.
2017. aasta 1. juulil jõustunud hädaolukorra seaduse (HOS) kohaselt tuleb elutähtsat teenust
korraldavatel asutustel kehtestada määrusega enda vastutusvaldkonda jäävate elutähtsate teenuste
kirjeldus ja toimepidevuse nõuded (toimepidevuse määrus). Selline kohustus lasub enam kui
10 000 elanikuga omavalitsuse üksusel, sh Rakvere linnal.
Rakvere vald on linnalähedane vald, mitmed teenuse osutajad (Rakvere Vesi AS, Adven Eesti AS,
Rakvere Soojus) on mõlemal omavalitsusel ühised. Otstarbekas on teha hädaolukorraks
valmistumisel omavalitsuste vahelist koostööd. Selle eesmärgiga on loodud ka ühine
kriisikomisjon.
Esimese koosoleku päevakord:
1.
2.
3.

Kriisikomisjoni ülesanded ja tegevuste kaardistamine.
Elutähtsate teenuste toimepidevuse nõuete eelnõu arutelu.
Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid ja toimepidevus plaanid.

Päevakorrapunkt 1: Kriisikomisjoni ülesanded ja tegevuste kaardistamine.
M.Nõlvak tutvustas komisjoni töökorraldust:





korralised istungid vähemalt kaks korda aastas;
komisjoni järgmise aasta tööplaani kehtestamine;
esitame regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (soovitavalt jooksva aasta 1.
detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani;
õppus üks kord kahe aasta jooksul (2019. aastal tuleb korraldada esimene õppus).

Päevakorrapunkt 2: Elutähtsate teenuste toimepidevuse nõuete eelnõu arutelu.
M.Nõlvak: Linnavolikogul on vajalik kehtestada elutähtsate teenuste toimepidevust reguleeriv
määrus ning kinnitada toimepidevuse riskianalüüs ja plaan. Vallal seda kohustust ei ole, kuid
teenuste toimepidevuse nõuded võiksid laieneda ka valla territooriumile.
Elutähtsad teenused HOS mõistes on praegu:



veega varustamine ja heitvee ärajuhtimine
kohaliku tee sõidetavuse tagamine

Arutati soojusvarustuse lülitamist elutähtsate teenuste hulka, kuigi seadus seda otseselt ei nõua.
Näiteks kolm päeva kestev keskkütte katkestus on juba kriis.
Samuti on oluline teema kütusetanklad. Määrusega saab omavalitsus vähendada näiteks kütuste
mahalaadimise ja transpordiga kaasnevat ohtu ning määratleda nende tegevuste kellaajad ning
kütuseveokite liikumise marsruudi.
Toimus arutelu, millised riskid vajaksid hindamist (kemikaalide transport, loodusõnnetused,
elektrikatkestused ja sellest tulenevate muude teenuste katkemise ohud) ning millised oleksid
riskide ennetamise ja maandamise võimalused. Vaja on koostada kriisiolukorras käitumise
juhised. Eriti oluline on elanikkonna operatiivne teavitamine ja koolitamine, kuidas tagada 7
ööpäeva toidu- ja joogivee varu hädaolukorras. Tuleb mõelda läbi, kuidas kasutada teabe
edastamiseks erinevaid kanaleid (meedia, kodulehekülg, sotsiaalmeedia, teabepäevad, voldikud
jne).
Omavalitsusel peab olema hädaolukorra lahendamise plaan (tähtaeg oli 1.juuli 2018),
evakuatsiooni korraldus, läbi tuleb viia õppused. Rakvere linnas ja Rakvere vallas asuvad
võimalikud kogunemis- ja majutuskohad said kevadel kaardistatud ja edastatud Politsei- ja
Piirivalveametile. Arutelu käigus tõdeti, et omavalitsuses ja teenust osutavates ettevõtetes puudub
kompetents õppuste läbiviimiseks. M.Nõlvaku ettepanek oli esmalt viia õppus läbi lauaõppuse
vormis kui kõige lihtsam ja odavam viis selgitamaks välja osapoolte ülesanded, rollid, tööriistad.
Vaja määrata teemadega tegelejad, kelleks on näiteks omavalitsuste kantseleitöötajad, spordi- ja
tervisedenduse (turvalisuse) spetsialist, volikogude elanikkonna kaitse komisjonid, kriisikomisjon
jt. Tuleb mõelda ka võimalike kulude üle arvestuse pidamisele ja kulude hüvitamise korraldusele.
Päevakorrapunkt 3: Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüsid ja toimepidevus plaanid.
Arutelu jätkus AS Rakvere Vesi osutatavate teenuste võimaliku katkemise üle. Põhjused võivad
olla erinevad (toru läheb katki, elektrikatkestus vm), sõltuvalt sellest kulub erinev aeg teenuse
taastamiseks. Praegu olemas generaatorid, mis voolukatkestuse korral tagavad linnas 7 tunni
jooksul veevarustuse, vallas 4-5 tundi. Hädaolukorras suudab vee-ettevõtja pikemalt tagada
nõrgema survega ja madalama kvaliteediga, kuid tervisele ohutu veega varustamise. Reovee
vastuvõtmise võimekus on 4 tundi, peale seda reovee puhastamist enam ei toimu, vaid kõik
juhitakse otse loodusesse. Saab pikemat aega, kui varustada ülepumplad generaatoritega. See
nõuab ettevõttelt lisainvesteeringut alajaamade ümberehitamiseks ja generaatorite paigaldamiseks,
ka kütuselao rajamiseks, vajadus tuleks otsustada. Tuleks ka kaaluda, kas sõlmida lepingud
joogivee vedamiseks kolmandate isikutega ja kes need sõlmib. Pikema voolukatkestuse puhul
tekib vajadus varustada veega samaaegselt väga palju tarbijaid, kuid vee-ettevõtjal puudub täna
võimekus tsisternidega vett laiali vedada.

Lepiti kokku, et A. Lõhe (AS Rakvere Vesi) valmistab ette määruse veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise osa kavandi lähtudes sellest, et minimaalseks veevarustuse teenuse katkestuseks,
mille jooksul alternatiivset teenust (veevedu) ei pakuta, võib olla 8 tundi. Kui selle aja jooksul
vee-ettvõtja ei suuda teenust taastada, siis peab sekkuma kohalik omavalitsus.
Järgimine koosolek toimub 23. novembril 2018 kell 9.00 Rakvere Linnavalitsuses
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