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Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2014

§ 1. Päästeseaduse muutmine

Päästeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 11ja 12järgmises sõnastuses:

„(11) Päästetöö käesoleva seaduse tähenduses on päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel
ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud
tegevused.

(12) Demineerimistöö käesoleva seaduse tähenduses on pommiohu, lahingumoona ohu ja plahvatusohu
tõrjumisega seotud tegevus.”;

2)paragrahvi 5 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) päästetöö tegemine maismaal ja siseveekogudel, kui teistes seadustes ei ole sätestatud teisiti;
2) demineerimistöö tegemine maismaal ja siseveekogudel;”;

3)paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11järgmises sõnastuses:

„11) politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud otsingu- ja päästetöö tegemisel osalemine
kaldalähedasel merealal, kui esineb vahetu oht inimese elule või tervisele;”;

4)paragrahvi 5 lõike 11punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabikõne või muul viisil saabunud teabe vastuvõtmine ja
töötlemine, ohuhinnangu ning väljasõidukorralduse andmine Päästeametile ja kiirabi osutajale päästetööks,
demineerimistööks ja kiirabi osutamiseks ning teabe edastamine Politsei- ja Piirivalveametile (edaspidi
hädaabiteate menetlemine);”;

5)paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11sätestatud ülesande täitmisel lähtutakse politsei ja piirivalve
seaduse § 3 lõikes 41sätestatud kiirema abi põhimõttest.”;

6)paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Maanteeametil – hädaabiteadete andmestikust seadusega pandud ülesannete täitmiseks.”;

7)paragrahvi 131tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Häirekeskus võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada
korrakaitseseaduse §-s 34 sätestatud riikliku järelevalve erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja
korras.”;

8)paragrahvi 132täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:
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„(11) Häirekeskus võib hädaabiteate menetlemisel kasutada sideettevõtja teavet hädaabinumbril 112 ühendust
võtnud isiku asukoha kohta.”;

9)paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeamet võib valdaja nõusolekuta tema kinnisasjal, ehitises või ruumis teha lammutustöid, kaevetöid,
maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave, ojasid või jõgesid ning teha muid samalaadseid vajalikke
tegevusi, kui see on vältimatult vajalik päästetööks või demineerimistööks.”;

10)paragrahvi 38 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Vabatahtliku päästja teise astme õppe eelduseks on esimese astme õppe edukas läbimine. Teise astme
õpe kestab vähemalt 36 tundi ning õppes omandatakse iseseisvaks ülesande täitmiseks vajalikud teadmised ja
oskused. Õpe lõpeb arvestusega.”.

§ 2. Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud otsingu- ja päästetöö tegemisel osaleb Päästeamet
päästeseaduses sätestatud alustel ja korras. Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti koostöö korraldamisel
lähtutakse kiirema abi põhimõttest, mille järgi reageerib sündmusele esimesena lähim vastavat varustust omav
üksus.”;

2)paragrahvi 77pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 77. Koostöö muude isikute ja asutustega ning asja sundkasutusse võtmine”;

3)paragrahvi 77täiendatakse lõigetega 3–8 järgmises sõnastuses:

„(3) Politseiametnik võib sundkasutusse võtta seadmeid ja abivahendeid, kui see on vältimatult vajalik
otsingu- või päästetööks sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel või muus
piiriveekogus ning muud võimalused asja sundkasutamiseks puuduvad või oleksid ebamõistlikult koormavad.

(4) Asja sundkasutus lõpeb otsingu- või päästetööd juhtiva isiku määratud ajal, kuid mitte hiljem kui otsingu-
või päästetöö lõppemisel.

(5) Otsingu- või päästetööd juhtiv isik võib kohustada sundkasutusse võetava asja omanikku või valdajat
toimetama vallasasja selle üleandmiseks määratud kohta.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud asja sundkasutusse võtmise meetme protokollimine on kohustuslik.

(7) Riik hüvitab käesoleva paragrahvi alusel asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulud.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud kulude hüvitamise ulatuse ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus
määrusega.”;

4)paragrahvi 1084täiendatakse lõikega 41järgmises sõnastuses:

„(41) Vabatahtlikul merepäästjal on õigus kohaldada merepäästetööl käesoleva seaduse §-s 77sätestatud riikliku
järelevalve erimeedet asja sundkasutusse võtmiseks.”.

§ 3. Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 7 lõiked 3 ja 31tunnistatakse kehtetuks;

2)paragrahv 331tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduse § 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajutisele kontrolljoonele laienevad käesoleva seadusega sätestatud
riigipiiri ja piiririba tähistamise, hooldamise ning välispiiri valvamise, kaitsmise ja ületamise tingimused ning
kord, piirirežiim, vastutus piirirežiimi rikkumise eest ning kinnisasja sundvõõrandamise seaduses riigipiiri kohta
sätestatu.”.
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§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
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