KÄSKKIRI
Tallinn
11.04.2022 nr 1.1-3.1/112
Päästeameti Demineerimiskeskuse
põhimäärus

Põhimäärus kehtestatakse siseministri 03.10.2014.a määruse nr 42 „Päästeameti põhimäärus“ § 10
lõike 1 punkt 9 alusel.

1.

2.

Üldsätted
1.1

Demineerimiskeskus
struktuuriüksus.

(edaspidi

keskus) on Päästeameti

1.2

Keskus allub oma töös vahetult peadirektori asetäitjale valmisoleku alal.

1.3

Keskus juhindub
põhimäärusest.

1.4

Keskuse eesmärk on teenuste arendamine ja osutamine, teenuse nõuetele
vastavuse ja mõju hindamine. Lõhkematerjalist tulenev plahvatusoht või
keemia-ja kiirgusoht on tuvastatud ning kõrvaldatud.

1.5

Keskuse allstruktuuriüksused on:

oma tegevuses

1.5.1

Ida-Eesti pommigrupp;

1.5.2

Lõuna-Eesti pommigrupp

1.5.3

Lääne-Eesti pommigrupp

1.5.4

Põhja-Eesti pommigrupp

ameti

põhimäärusest

(edaspidi

amet)

ja käesolevast

1.6

Keskuse koosseisu kuuluvad
koosseisuga.

ametikohad on määratud ameti teenistujate

1.7

Keskuse teenistujate teenistusülesanded, õigused, kohustused ja vastutus ning
ametikohale esitatavad nõuded määratakse kindlaks ametijuhendites.

Keskuse ning pommigruppide põhiülesanded ja õigused
2.1

Keskuse põhiülesanded on:
2.1.1

demineerimistöö tegemine;

2.1.2

demineerimistöö valdkonna teenuste arendamine;

2 (5)

2.1.3

ohutegurite analüüs ja sellest tulenevalt demineerimistöö valdkonna
teenuste planeerimine;

2.1.4

demineerimistöö teenuste nõuetele vastavuse ja mõju hindamine;

2.1.5

demineerimistöö alase teabe kogumine, töötlemine ja analüüsimine ning
vastava andmebaasi haldamine;;

2.1.6

infotöötluseks vajaliku tarkvara hankimine või loomine;

2.1.7

eritehnika ja -varustuse hoolduse ning remondi korraldamine;

2.1.8

demineerijate vastavuse hindamine kehtestatud nõuetele;

2.1.9

lõhkematerjali ja laskemoona käitlemise korraldamine ning kontroll.

2.1.10 järelvalve pommigruppide valmisoleku tagamise üle.
2.1.11 reageerimine keemia- ja kiirgusohule ning keemia- ja kiirgusründele;
2.2

Keskus lahingumoona kõrvaldamise teenuse, pommi- ja plahvatuso hu
kõrvaldamise teenuse, veealuse demineerimistöö teenuse ja keemia- ja
kiirgusohu kõrvaldamise teenuse raames:
2.2.1

käitleb lõhkematerjali, korraldab seadmete hoolduse ja remondi ning
haldab keskuse tegevuseks vajalikke materjale, vahendeid, eritehnikat.

2.2.2

Demineerimiskeskuse tegevuseks
hankimisel osalemine;

2.2.3

identifitseerib ohuallika ning likvideerib lahingumoona ja lõhkematerjali;

2.2.4

reageerib pommiähvardustele
plahvatusoht;

2.2.5

treenib pommikoeri ja kasutab neid lõhkematerjali otsimisel;

2.2.6

teeb pommitehnilist kontrolli;

2.2.7

teeb veealuseid demineerimistöid;

2.2.8

viib läbi demineerimisalast koolitust ja treeninguid demineerijatele ning
koostööpartneritele;

2.2.9

koostab käitumisjuhendeid plahvatusohu tõrjumiseks;

vajalike

ja leidudele,

vahendite

millest

ja materjalide

võib

tuleneda

2.2.10 kogub ja analüüsib töövaldkonna infot;
2.2.11 osaleb keemia-ja kiirgusohu alase koolituse korraldamisel ja läbiviimise l
ameti töötajatele;
2.2.12 tagab reageerimisvalmiduse
kiirgusründele;
2.2.13 osaleb demineerimistöö
töös.
2.3

keemia- ja kiirgusohule

ja keemia- ja

valdkonna rahvusvaheliste organisatsioo nide

Pommigruppide põhiülesanded on:
2.3.1

Regionaalsete pommigrupide põhiülesanded:
2.3.1.1 demineerimisalase operatiivvalmiduse tagamine ja reageerimine
väljakutsetele üle-eestiliselt;
2.3.1.2 pommikoerte koolitus;
2.3.1.3 veealused demineerimistööd;
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2.3.1.4 varustuse hooldus ja arvestus.
2.3.2

Põhja-Eesti pommigrupi lisaülesanded:
2.3.2.1 reageerimine keemia- ja kiirgusohule ning keemia- ja
kiirgusründele.

2.4

3.

Keskusel on kohustus anda ja õigus saada ameti teistelt struktuuriüksustelt
keskuse tööks vajalikku teavet.

Keskuse juhtimine ja töökorraldus
3.1

Keskuse tööd juhib keskuse juhataja.

3.2

Keskuse juhataja äraolekul asendab teda pommigrupi juht või nõunik

3.3

Keskuse juhataja:
3.3.1

juhib keskuse tööd ja tagab sellele pandud ülesannete täitmise;

3.3.2

vastutab keskuse tööplaani ja keskusele pandud ülesannete tulemusliku,
õiguspärase ja õigeaegse täitmise eest ning annab aru peadirektori asetäitjale
valmisoleku alal keskuse tegevusest;

3.3.3

korraldab valdkonna teenuste arendamist ning teenuste kindlaksmäära tud
nõuetele vastavuse ja mõju hindamist;

3.3.4

teostab järelevalvet keskuse teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;

3.3.5

osaleb arengu- ja tegevuskavade väljatöötamisel ning koostab koostöös
teiste struktuuriüksuste juhatajatega valdkonna tööplaani;

3.3.6

juhib keskuse tööplaani koostamist, annab keskuse teenistujatele juhiseid ja
korraldusi, vajadusel jaotab nende vahel teenistusülesandeid ning kontrollib
nende täitmist;

3.3.7

taotleb keskuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja
tingimuste loomist ning tagab keskusele eraldatud rahaliste vahendite
eesmärgipärase ja otstarbeka kasutamise;

3.3.8

esindab keskust oma ülesannete täitmisel ja annab keskuse nimel arvamusi ja
kooskõlastusi ameti juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;

3.3.9

esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;

3.3.10 teeb peadirektorile või peadirektori asetäitjatele ettepanekuid teenistusse
võtmiseks, üleviimiseks ja vabastamiseks, palga ja toetuste määramiseks,
ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse
algatamiseks või
distsiplinaarkaristuste määramiseks ja muude personalialaste toimingute
tegemiseks;
3.3.11 taotleb keskuse teenistujate täienduskoolitust;
3.3.12 täidab muid keskuse põhimäärusega talle pandud või peadirektori ja
peadirektori asetäitjate poolt antud ülesandeid.
3.4

Keskuse juhatajal on teenistuskohustuste täitmiseks õigus saada teavet teistelt
ameti struktuuriüksustelt.

3.5

Keskuse juhataja
ametijuhendiga.

3.6

Pommigrupi tööd juhib pommigrupi juhataja.

täpsemad

teenistuskohustused

määratakse

kindlaks
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3.7

3.8

4.

3.7.1

juhib pommigrupi tööd;

3.7.2

vastutab pommigrupi tööplaani ja neile pandud ülesannete tulemusliku,
õiguspärase ja õigeaegse täitmise eest ning annab aru keskuse juhatajale;

3.7.3

osaleb keskuse arengu- ja tegevuskavade väljatöötamisel;

3.7.4

osaleb keskuse eelarve koostamisel;

3.7.5

teostab järelevalvet pommigrupi teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;

3.7.6

esindab pommigruppi oma ülesannete täitmisel ja annab pommigrupi nimel
arvamusi ja kooskõlastusi keskuse juhatajale ja teistele struktuuriüksustele;

3.7.7

korraldab koostööd oma vastutusalas;

3.7.8

täidab muid keskuse juhataja poolt antud ülesandeid;

Pommigrupi juhataja
ametijuhenditega.

täpsemad teenistuskohustused

määratakse kindlaks

Keskuse funktsiooniembleem
4.1

5.

Pommigrupi juhataja:

Keskusel on funktsiooniembleem. Embleemil on kujutatud neljaharuline rist,
mille keskel on ringikujuline tammelehtedest pärg. Pärja peal on
vertikaalasendis alla suunatud teravikuga pommi kujutis. Pommi kujutise üleselt
on märgil diagonaalis asetsev välgunool. Embleemi etalonkujutis on esitatud
käesoleva põhimääruse lisas 1.

Rakendussätted
5.1

Tunnistan kehtetuks Päästeameti peadirektori 11.03.2021 a käskkirja nr 58
„Päästeameti Demineerimiskeskuse põhimäärus“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kuno Tammearu
peadirektor
Koopiad: Demineerimiskeskus
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Päästeameti demineerimiskeskuse põhimäärus
Lisa 1
Päästeameti demineerimiskeskuse funktsiooniembleemi etalonkujutis

Päästeameti demineerimiskeskuse
värvitabeli järgi on:
1) valge – valge;
2) kollane –C109;
3) must – must.

funktsiooniembleemi

värvid

rahvusvahelise

Pantone

Päästeameti demineerimiskeskuse funktsiooniembleemi
värvitabeli järgi on:
1) roheline – PMS 19-0515 TPX Olive Night;
2) must – must.

värvid

rahvusvahelise

Pantone

