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Lisa 4. Juhised turvateabe äratundmiseks ja turvaintsidentidest teavitamiseks
Vabariigi Valitsuse määruse 24.03.2016 nr 39 “Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe
edastamise ja vastuvõtmise kord” § 6 lg 1 alusel annab Veeteede Amet järgmised juhised:
(1) Pommiähvardused. Kui pommiähvardus on tõsiseltvõetav ning algatatakse vastav toiming (nt
pommiotsing, evakueerimine vms), siis tuleb sellest koheselt teavitada Veeteede Ametit.
Pommiähvarduste korral, millal oht ei ole tõsiseltvõetav ning vastavaid toiminguid ei algatata,
teavitatakse sellest Veeteede Ametit niipea kui võimalik. Juhtunu tuleb hilisemaks hindamiseks
dokumenteerida.
(2) Turvaintsidendid, millest meedia on teadlik. Kui meedia on teadlik või arvatakse olevat teadlik
ükskõik millisest laeval toimunud turvaintsidendist, siis tuleb sellest koheselt Veeteede Ametit
teavitada.
(3) Lõhke seadeldise avastamine. Kui laeval avastatakse lõhke seadeldis, siis tuleb sellest koheselt
Veeteede Ametit teavitada.
(4) Relvade või laskemoona avastamine. Relvade liigitamisel lähtuda relvaseaduse 2. peatükist
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018056?leiaKehtiv. Laskemoona liigitamisel lähtuda
relvaseaduse 2. peatükist. Kui laevalt avastatakse relv või laskemoon, mille puhul on kahtlus, et
seda on kavatsus kasutada kuritegelikul eesmärgil ning võetakse kasutusele täiendavad meetmed
(nt relva konfiskeerimine, politsei teavitamine), siis tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit 24
tunni jooksul.
(5) Lõhkeseadeldise komponentide avastamine. Lõhkeseadeldise komponentidena võib käsitleda
lõhkeaineid, mida ei ole kantud lastinimekirja, detonaatoreid vms. Patareisid ei ole mõistlik
käsitleda lõhkeseadeldise komponendina ilma teiste komponentide olemasoluta. Kui laevalt
avastatakse lõhkeseadeldise komponent, mille puhul on kahtlus, et seda on kavatsus kasutada
kuritegelikul eesmärgil ning võetakse kasutusele täiendavad meetmed (nt Päästeameti ja/või
Politsei- ja Piirivalveameti teavitamine), siis tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit 24 tunni
jooksul.
(6) Loata juurdepääs laeva piirangualadele. Kui laeval avastatakse, et keegi proovib kuritegelikul
eesmärgil saavutada või on saavutanud loata juurdepääsu mõnele laeva piirangualale ning
kasutusele võetakse täiendavad meetmed (nt Politsei- ja Piirivalveameti teavitamine, terve laeva
läbiotsimine), siis tuleb sellest koheselt Veeteede Ametit teavitada. Kui toimub loata juurdepääs
laeva piirangualadele, millal oht ei ole tõsiseltvõetav ning täiendavaid meetmeid kasutusele ei
võeta, tuleb sellest teavitada Veeteede Ametit niipea kui võimalik.
(7) Kaaperdamine. Laeva kaaperdamisest tuleb koheselt teavitada Veeteede Ametit.
(8) Muud turvaintsidendid. Kui laeva turvaülem või reederi turvaülem peab vajalikuks teavitada
Veeteede Ametit mõnest muust laevaga turvalisusega seonduvast intsidendist, siis võib seda teha
vastavalt oma äranägemisele.
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Skeem “TURVAINTSIDENTIDEST TEAVITAMINE”
Kohest teavitamist nõudvate turvaintsidentide puhul tuleb teavitada Veeteede Ameti Laevaliikluse
korraldamise osakonda esmalt telefoni ning seejärel faksi või e-posti teel.
Turvaintsidentidest, mis nõuavad teavitamist 24 tunni jooksul, võib Laevaliikluse korraldamise
osakonda teavitada ainult faksi või e-posti teel.
Turvaintsidentidest e-posti teel teavitades tuleb lisaks Laevaliikluse korraldamise osakonna epostile: maritime.security@vta.ee, saata teave ka e-posti aadressile: marsec@vta.ee.
Kohene
teavitamine

Turvaintsidendi tüüp
Tõsiseltvõetavad pommiähvardused

X

Lõhkeseadeldise avastamine

X

Intsidendid, millest meedia on teadlik

X

Teavitamine 24
tunni jooksul

Relvade või laskemoona avastamine

X

Lõhkeseadeldise komponentide avastamine

X

Kaaperdamine

X

Loata juurdepääs laeva piirangualadele

X

Muud turvaintsidendid

vastavalt oma äranägemisele

Laevaliikluse korraldamise osakonna kontaktandmed:
telefon: +372 620 5770
faks: +372 620 5766
e-post: maritime.security@vta.ee

2/2

