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Järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialisti Karel Kooviski kohtumine MUPO juhi Aivar
Toomperega
 MUPO-l palju ennetustööd (näiteks koolides - noorsoopolitsei, maanteeinfo), avaliku korra
tagamisse, taksondusega suured probleemid (keeruline hallata, näiteks Maardu taksod
Tallinnas). Velotaksod probleemiks.
 Teostavad liiklusjärelevalvet. Bussipiletite kontrolli.
 Oma eelarve - vormid, autod. Vormi värvus peab olema hetkel roheline, et seadus hetkel
selline. Samas võib see ka muutuda.
 Andmebaasid samad mis meil, olemas.
 Kriisireguleerimise valdkonnas töötab kolm ametnikku.
Saaremaa mudel:
3 inimest: juht/vastutav + 2 töötajat
Oleks korrakaitseüksus „Saaremaa järelvalveteenistus“
 Üks inimene järelevalve ja kriisireguleerimine- teenistuse juht (üksuse ametnike juht).
Koordineerib ja korraldab järelevalve ametnike igapäevast tööd, vastutab korrektse
väärteomenetluse ja kriisireguleerimise valdkonna eest kohalikus omavalitsuses. Vastutab ja
korraldab suveettevõtlusega seonduvat ja teostab järelevalvet lepingute täitmise osas.
Teostab kohalike ja riiklike õigusaktide kontrolli KOV territooriumil, lahendab avaldusi ja
menetleb väärtegusid.
Märgukirjad, ettekirjutused, sunniraha määramise õigus.
Elanikkonna suunamine, valdkonna põhine harimine, teavitamine.
Valla
järelevalveametnike juhendamine. (Vastavalt kehtivale ametijuhendile)
 Üks inimene järelevalve - teostab kohalike ja riiklike õigusaktide kontrolli KOV
territooriumil, lahendab avaldusi ja menetleb väärtegusid. Märgukirjad, ettekirjutused,
sunniraha määramise õigus. Aitab panustada avaliku korra tagamisse. Elanikkonna
suunamine, valdkonna põhine harimine, teavitamine. (Vastavalt kehtivale ametijuhendile)
 Üks inimene järelevalve ? kas saaks ka ilma? Reaalsete tööülesannete, kohustuste ühtlasem
jaotamine. Parem teenuskvaliteet elanikkonnale. Kvaliteedi ja töömahu parem jaotus.
Reaalselt väike tõenäosus, et kui kolmandat ametnikku kohe loodavas teenistuses pole, siis
jääb valdkond katmata, esialgseks ohuks- teenuskvaliteedi langus, probleemsete
objektide/menetluste kuhjumine.
Lahendus- kaaluda võimaliku kolmanda ametniku
teenistusse võtmist peale algusetapi läbimist 2018 a, kui ilmneb reaalne eeskujutus
suurenenud töömahtude osas.

Kuuluks majandus- ja keskkonnakomisjoni alla
 Töö võiks olla piirkondade ülene ja mitte valdkondade ülene. Siis on võimalik paremini
asendada ja teoreetiliselt võimalik teha ka kaugtööd ning töötada teenuskeskuses.
 Hulkuvad koduloomad ja linna sattunud metsloomad on ka selle teenistuse korraldada –
vajadusel hulkuvate loomade (koerad, kassid) püüdmise korraldamine, abistamine,
transpordi osutamine/organiseerimine. Metsloomade arvukuse piiramise organiseerimine
tiheasustusalal, koostööpartneri (jahiselts) tegevuse koordineerimine, lepingute ja
korralduste korraldamine.
 Taksondus - Taksoveolubade, sõidukikaartide väljastamine MTR-is, taksonduse järelevalve.
 Eelarve lisaks praegusele: 1 palgafond. 1 maastikuvõimeline auto ideaalis. GPS autosse ja
profi käsi GPS (katastritunnustega kaardi rakendus), süle- ja tahvelarvuti. Edaspidi
vormiriietuse loomine ( esialgu jope )
 Riiklik järelevalve- sellega tegeleda, et kuidas see lõpuni toimib seadusest tulenevalt.
Spetsiifilise riikliku järelevalve kohustusega teenistujatel jääb kohustus teostada oma
valdkonnas riikliku järelevalvet. Seoses sellega, et väärtegude menetlemine nõuab
valdkondliku süvateadmisi, töökogemusi ja isikuomadusi, siis toimiv süsteem oleks, et
spetsiifilist riikliku järelevalvet tegev ametnik fikseerib oma valdkonna rikkumise ja
väärteotunnuste ilmnemisel edastab järelevalve teenistusele lahendamiseks. Saaremaa
järelevalve teenistus järelevalveametnikega katab seadusest tuleneva KOV-i menetlemise
kohustuse. Menetlemist vajav sisendite arv teistelt valdkondadelt on hetkel prognoosimatu. (
argument kolmanda teenistuja juurde palkamiseks)
Näiteks ehitusvaldkond- väärteotunnustega rikkumised, mis nõuavad väärteo otsuse
tegemist. Reklaamiseaduse rikkumised arhitektidel jne.
Karel kaardistab ära selle, et mis vallad nendes valdkondades teevad ja kes seda teevad
nendes valdades, kus ei ole vastavat ametnikku.
Kriisireguleerimise teabepäev 5. aprillil Tallinnas.

