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NARVA LINNAVALITSUS
MAARUS
Narva

02.06.2010 ill 732

Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni pohimaarus

Maarus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lOige 1 punkti 2 ja § 49
loike 11, Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a maarusega ill 36/16 kinnitatud "Narva linna
pohimaaruse" punkti 5.7.2. alusel, juhindudes hadaolukorra seaduse § 5 loikest 5

§ 1. Uldsa.tted
(1) Narva Linnavalitsuse kriisikomisj on (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon
kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusUksuse territooriumil.
(2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest oigusaktidest
ja kaesolevast pohimaarusest.
(3) Komisjoni moodustab Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), kehtestades komisjoni
pohimaaruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.
(4) Komisjoni pohimaaruse eelnou ja komisjoni
Paastekeskusega (edaspidi paasteasutus).

koosseis

kooskolastatakse

Ida-Eesti

§ 2. Komisjoni iilesanded

(1) Jalgib ja analUUsib kriisireguleerimise sUsteemi, sealhulgas hadaolukordadeks valmistumise,
hadaolukorras kohaliku omavalitsuse
elutiihtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja
korraldamise seaduse § 6 satestatud Ulesannete ja padevuse toimimist omavalitsusUksuses.
(2) Vaatab labi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hadaolukorra riskianalUUsi osa.
(3) AnalUlisib hadaolukordade tekkimise toenaosust enda haldusterritooriumil.
(4) Teeb etlepanekuid Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Ida-Eesti regionaalsele
kriisikomisjonile ja padevatele asutustele hadaolukordadeks valmistumise, hadaolukordade
lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutahtsate teenuste toimepidevuse
korraldamise kohta omavalitsusUksuses.
(5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra valjakuulutamise p6hjustanud
hadaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja taidab muid
eriolukorra juhi antud Ulesandeid.

(6) Abistab hadaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hadaolukorra
lahendamise koordineerimisel.
(7) Tagab oma elanikkonna teavitamise elutahtsat teenust puudutava
hadaolukorrast ja annab kaitumisjuhised hadaolukorras tegutsemiseks.

toimepidevuse

(8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisoppuse korraldamise.
(9) Kinnitab kooskolastatult oppuse korraldajaks kavandatud asutusega hadaolukorra
lahendamise oppuse aja, oppuse korraldaja ja hadaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja
voimekusi kontrollitakse.
(10) Peab arvestust omavalitsusliksuse haldusterritooriumil olevate ja hadaolukorras kasutatavate
ressursside kohta, valja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka paastekeskusele.
(11) Tegeleb hadaolukorras abi vajavate inimeste valjaselgitamisegaja abistamisega.
(12) Koordineerib omavalitsuse territooriumil hadaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning
taastamistOode kulude arvestust.
(13) Annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid linnavalitsuse oigusaktide eelnoudele, mis kasitlevad
kriisireguleerimise valdkonda.
(14) Tulenevalt hadaolukorra riskianalliusist korraldab omavalitsuse
ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

territooriumil

(15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses voi hadaolukorra likvideerimisel
silmapaistnud tOotajaid ja Narva linna elanikke.
(16) Teeb linnavalitsusele ettepanekuid uuringute labiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.
(17) Teeb kriisireguleerimisalast koostOod padevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste
kriisikomisjonidega.
(18) Valmistab ette Narva linna evakuatsiooni plaani hadaolukorras rakendamiseks.
(19) Kinnitab komisjoni iga-aastase tOoplaani.
(20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvotte regionaalsele kriisikomisjonile.
(21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi tOogruppe ning kinnitab nende tOokorra.
(22) Jalgib riiklike jarelevalveasutuste ettekirjutuste taitmist kohaliku omavalitsuse hallatavates
asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist
(23) Taidab muid seadusest tulenevaid illesandeid.

§ 3. Komisjoni esimees ja asetiiitja
(1) Komisjoni esimees on Narva linnapea.
(2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4. Komisjoni koosseis
(l) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Narva linnapea ettepanekul linnavalitsus oma
korraldusega.

(2) Komisjoni liikmele maaratakse asendusliige juhuks, kui ta ei saa komisjoni tOost osa votta.
(3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed
(telefoninumbrid tOOl, kodus, mobiilte1efon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama
nende muutustest.

§ S. Komisjoni esimehe piidevus

(1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.
(2) Koostab komisjoni iga-aastase tOoplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul
komisj onile kinnitamiseks.
(3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.
(4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tOost sonaoigusega osa votma isikuid, kes ei kuulu
komisjoni koosseisu.
(5) Uhe kuu jooksul peale kalendriaasta loppu esitab aruande komisjoni tOost Ida-Eesti
regionaalsele kriisikomisjonile.
(6) Korraldab koostOos paasteasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.
§ 6. Komisjoni tookorraldus

(1) Komisjoni tOodjuhib komisjoni esimees, tema araolekul komisjoni aseesimees.
(2) Komisjoni tOovormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema araolekul
komisjoni aseesimees.
(3) Komisjoni koosolekud on korralised voi erakorralised.
(4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tOoplaanile, kuid
mitte harvem kui kaks korda aastas.

(5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees voi tema araolekul
komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.
(6) Komisjoni koosoleku aja, paevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri
esitatakse vahemalt kaks 150paeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja
kutsutavatele isikutele.
(7) Komisjon on otsustusvoimeline, kui koosolekust v6tab osa vahemalt pool komisjoni
koosseisust, sh komisjoni esimees v6i aseesimees.
(8) Otsused voetakse vastu kohalolijate lihthaalteenamusega. Haalte vordse jagunemise korral
otsustab komisjoni esimehe voi tema araolekul komisjoni aseesimehe haal.
(9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja paasteasutusele.

§ 7. Komisjoni asjaajamine ja teenindamine
Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab linnavalitsus.

§ 8. Rakendussatted
(1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 05.11.2008.a maarus nr 1395 "Narva linna
kriisikomisjoni pohimaarus".
(2) Maarusjoustub 07.06.2010.a.
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