
Olete saanud Päästeametilt 
teate alustatud 

haldusmenetluse kohta, 
millega tutvumiseks palume 

portaali siseneda.



Palun valige, 
kelle esindajana 

soovite siseneda.

Juhul kui Teie suhtes on alustatud 
haldusmenetlus, kuvatakse 

esindatavate nimistus Teie nimi või 
ettevõtete nimed, kellega äriregistri 

andmetel seotud olete. 
Ohutusportaali saab siseneda asutuse 
seadusjärgse esindusõigusega isik või 

kui Teid on määratud asutuse 
volitatud esindajaks. 



Kui olete saanud e-posti teel 
teavituse, aga esindatava loetelu 
puudub, siis ei ole Teid süsteemis 
andmete nägemiseks volitatud.

Volituse saab anda:
• ohutusportaali sisenedes  ettevõtte/asutuse 

seadusjärgse esindusõigusega isik;
Volitatava isiku andmed saab süsteemi sisestada:
• menetlust läbi viiv inspektor allkirjastatud 

esindusõigust tõendava dokumendi alusel.



Kui esindusõiguslik isik on 
ohutusportaali sisse loginud 
tuleb volitamiseks vajutada 

haldusmenetluse numbril ning 
seejärel nupul „Volitamine“.



Avanenud vormil on vajalik 
täita vajaminevad lahtrid ning 
valida, kas volitus soovitakse 
anda tähtajaliselt või 
tähtajatult (kehtiv).

Peale salvestamist on volitatud isikul 
võimalik andmetega tutvuda ning 
kogu protsessi vältel inspektoriga 

läbi ohutusportaali suhelda. 



Täpsemalt volitamisest

Esindatava valiku lehel kuvatakse automaatselt kõigi asutuste, ettevõtete, isikute nimed, kelle esindajana on Teil võimalik Päästeameti 
ohutusportaali sisse logida juhul kui Teie suhtes on alustatud haldusmenetlus (https://menetlus.paasteamet.ee/). 

Ettevõtte, asutuse või isiku nimel saab ohutusportaali siseneda:
• isik, kellel on Äriregistris ettevõtte, asutuse (sealhulgas FIE-d) esindusõigus ja kelle suhtes on alustatud haldusmenetlus (automaatne 

andmeedastus Äriregistrist);
• Teie suhtes on alustatud haldusmenetlus või Teid on määratud mõne füüsilise või juriidilise isiku poolt  volitatud esindajaks. 

Volitusi saab anda:
• ohutusportaali sisenedes isik, kellel on Äriregistris ettevõtte, asutuse (sealhulgas FIE-d) esindusõigus;
Volitatud isiku andmed saab süsteemi sisestada:
• menetlust läbi viiv inspektor ettevõtte või asutuse esindaja allkirjastatud esindust tõendava dokumendi alusel. 

Ohutusportaalis volituse andmise juhis:
• vajutage Teid huvitava haldusmenetluse numbrile; 
• valige leht „Volitamine“ ning vajutage nuppu „Lisa volitatav isik“ (isikuid on võimalik lisada üks või mitu); 
• täitke lehel vajalikud infoväljad: nimi, isikukood ja  e-posti aadress;
• valige, kas soovite volituse anda määratud perioodiks, selleks valige „Tähtajaline“ ja määrake algus- ning lõppkuupäev või tähtajatult 

valige „Kehtiv“. 

Peale volituse lisamist on volitatud isikul kohe võimalik haldusmenetluse infoga tutvuda ning suhelda inspektoriga kogu protsessi vältel läbi 
ohutusportaali. 

Lisainformatsioon: telefon 1524 või ohutusportaal@rescue.ee


