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Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonna põhimäärus 

 

 

I. Üldsätted 

 

1. Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond (edaspidi osakond) on Kaitseministeeriumi 

(edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mille ülesanne on avaliku võimu teostamine. 

2. Osakond on aruandekohustuslik kantsleri ees. 

 

 

II. Osakonna juhtimine 

 

3. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister 

kantsleri ettepanekul. 

4. Osakonnajuhataja allub vahetult kantslerile. 

5. Osakonnajuhataja äraolekul täidab tema ülesandeid ministri käskkirjaga kinnitatud 

ministeeriumi kantsleri, asekantslerite ja osakonnajuhatajate asendamise korras nimetatud 

ametnik.   

6. Osakonna koosseisu kinnitab minister. 

 

 

III. Osakonna ülesanded 

 

7. Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonna põhiülesanded on riigisaladuse ja salastatud 

välisteabe seaduses, teistes õigusaktides ja välislepingutes sätestatud riigi julgeoleku 

volitatud esindaja ülesannete täitmine, sh: 

1) salastatud välisteabe selle avaldajalt vastuvõtmise, töötlemise ja sellele juurdepääsu 

korraldamine ning arvestuse pidamine salastatud välisteabe ja seda valdavate asutuste, 

põhiseaduslike institutsioonide ning füüsiliste ja juriidiliste isikute üle;  

2) teabevaldaja poolt salastatud välisteabe kaitse korralduse nõuetele vastavuse ja 

salastatud välisteabe füüsiliste isikute juurdepääsu kontrollimine, sealhulgas riigi 

välisesindustes ja väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi asuvates Kaitseväe üksustes; 

3) salastatud välisteabe õigusvastasel avalikustamisel salastatud välisteabe avaldaja 

teavitamine avalikustamise asjaoludest välislepingus ettenähtud tingimustel; 

4) salastatud välisteabe juurdepääsusertifikaatide väljastamine ja salastatud välisteabe 

avaldaja teavitamine juurdepääsu andmisest välislepingus ettenähtud tingimustel; 

5) teabevaldajate teavitamine salastatud välisteabe salastamisaluse, -taseme ja –tähtaja 

muutusest;  

6) regulaarselt koolituste korraldamine salastatud välisteabe kaitse korralduse nõuetele 

vastavuse tagamiseks; 

7) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonile puuduste 

kõrvaldamiseks ja õigusrikkumiste vältimiseks salastatud välisteabe kaitsel; 

8) muude talle välislepinguga pandud ülesannete täitmine. 



 

8. Osakond oma ülesannete täitmisel: 

1) töötab välja oma tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide eelnõud või osaleb nende 

väljatöötamisel; 

2) korraldab oma tegevusvaldkonda kuuluvate lepingute väljatöötamist ja sõlmimist ning 

jälgib lepingutega võetud kohustuste täitmist; 

3) esitab arvamusi ja teeb ettepanekuid osakonna tegevusvaldkonda käsitlevate või 

sellega seotud õigusaktide eelnõude kohta; 

4) osutab abi teiste ministeeriumide valitsemisalasse puutuvate küsimuste  lahendamisel 

ministeeriumi vastavatele osakondadele ja teeb nendega koostööd osakonna 

tegevusvaldkonna piires; 

5) vaatab läbi osakonda suunatud ministeeriumile, kaitseministrile või kantslerile 

saadetud avaldused, märgukirjad ja muud dokumendid ning valmistab ette vastuste ja 

vajadusel muude dokumentide kavandid. 

 

 

IV.  Osakonnajuhataja 
 

9. Osakonnajuhataja: 

1) täidab ministeeriumi põhimääruses sätestatud osakonnajuhataja ülesandeid; 

2) annab seadusega ettenähtud korras alluvatele ametnikele ühekordseid korraldusi; 

3) korraldab osakonna asjaajamist ja koostööd ministeeriumi teiste struktuuriüksustega; 

4) korraldab oma teenistusülesannete piires kohtumisi, töörühmade ja koosolekute 

kokkukutsumist või teeb vastavaid ettepanekuid ministeeriumi juhtkonnale; 

5) töötab välja ettepanekud osakonna tegevusvaldkonna kulude eelarve koostamise 

kohta; 

6) korraldab oma teenistusülesannete valdkonnas dokumentide koostamist ja 

kooskõlastamist, millega võetakse rahalised või varalised kohustused ning mis 

annavad õigusi või panevad kohustusi ministeeriumivälistele isikutele ja esitab need 

allakirjutamiseks ministrile või kantslerile; 

7) korraldab oma teenistusülesannete valdkonda puudutavates küsimustes informatsiooni 

kogumist, vajadusel vastavate ülevaadete koostamist ning teeb ettepanekuid 

õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks; 

8) osaleb osakonna ametikohtade täitmiseks personali valikus, planeerib osakonna 

teenistujate koolitust ja täiendõpet; 

9) korraldab osakonna kasutusel oleva riigivara ja rahaliste vahendite sihipärast, 

otstarbekat ja heaperemehelikku kasutamist; 

10) korraldab oma pädevuse piires „Riigisaladuse salastatud välisteabe seaduse“ ja selle 

alusel salastatud teabe kaitse kohta kehtestatud nõuete täitmist osakonnas. 

 

10. Osakonnajuhataja vastutab osakonnale pandud ülesannete täpse, õigeaegse ja õiguspärase 

täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu 

ametkondliku informatsiooni hoidmise eest. 

 

 

V.  Osakonna pitsat ja kirjaplank 

 

11. Osakonnal on inglisekeelne sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga väikese riigivapiga pitsat, 

mille välisringil on sõnad „ESTONIAN MINISTRY OF DEFENCE * NATIONAL 

SECURITY AUTHORITY“. 

12. Osakonnal on väikese riigivapiga inglisekeelne kirjaplank. 



 

 

VI. Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametitunnuse kirjeldus ja kasutamise kord 

 

13. Osakonna ametnikel on riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesannete täitmiseks väikese 

riigivapiga riigi julgeoleku volitatud esindaja ametitunnus. 

14. Ametitunnus koosneb ametimärgist, ametitunnistusest ja nahkkaantest. 

15. Mustade nahkkaante vahel vasakul siseküljel asub ametitunnistus ja paremal siseküljel 

ametimärk. 

16. Ametimärk on metallist valmistatud väike riigivapp, mille alla on sisse lõigatud sõnad 

„Kaitseministeerium. Riigi julgeoleku volitatud esindaja“ ja ametimärgi number. 

17. Ametimärgi kõrgus on 50 mm. Ametimärgi alumises servas on kolmekohaline 

sisselõigatud number. Numeratsioon algab 001-st. 

18. Ametitunnistus on suurusega 75 x 105 mm. Ametitunnistuse tekst on trükitud musta 

värviga, ametitunnistusel oleva foto alumine parem nurk kleebitakse üle kleebisega, millel 

on väikese riigivapi hologramm, ametitunnistus on kiletatud. 

19. Ametitunnistus täidetakse järgmiselt: 

1) ametitõendi värvifoto (mõõtmetega 35 x 45 mm); 

2) ametniku ees- ja perekonnanimi; 

3) ametniku isikukood; 

4) ametniku ametikoht; 

5) ametniku allkiri; 

6) ametimärgi kolmekohaline number; 

7) teenistusrelva kandmise õigus; 

8) ametitõendi välja andmise kuupäev ja kehtivusaeg; 

9) kantsleri nimi ja allkiri. 

 

20. Osakonna ametikohale nimetamisel antakse ametnikule ametitunnus. 

21. Osakonnajuhataja registreerib ja väljastab kümne päeva jooksul pärast ametniku värvifoto 

saamist ametnikule ametitunnuse. 

22. Parandustega ametitunnus on kehtetu. 

23. Esmakordsel ametitunnuse väljaandmisel tutvustatakse ametnikule selle hoidmise, 

kasutamise ja tagastamise korda ning hoiatatakse vastutusest selle korra rikkumise eest. 

24. Ametitunnistus kehtib viis aastat. 

25. Ametniku üleviimisel ja ametitunnistuse kehtivusaja lõppemisel vormistatakse uus 

ametitunnistus. 

26. Ametitunnuse või ametitunnistuse saamine kinnitatakse ametniku allkirjaga vastavas 

arvestusraamatus. 

27. Uue ametitunnistuse saamisel tagastab ametnik talle varem välja antud ametitunnistuse 

Kaitseministeeriumile. 

28. Teenistusest lahkumisel tagastab ametnik ametitunnuse hiljemalt teenistuse viimasel 

päeval. 

29. Ametitunnuse kadumisest või riknemisest teatab ametnik viivitamatult oma vahetule 

juhile. Ametitunnuse kadumisel, riknemisel, rikkumisel, teistele isikutele üleandmisel või 

kasutamisel seadusevastastel motiividel selgitab osakonnajuhataja või tema volitatud isik 

ühe kuu jooksul välja vastavad asjaolud (arvates fakti avastamise päevast). Rakendatakse 

meetmeid kadunud ametitunnuse leidmiseks. 

30. Kadunud, riknenud või rikutud ametitunnus kuulutatakse selle väljaandja poolt kehtetuks. 

31. Pärast punktis 29 nimetatud asjaolude väljaselgitamist, annab osakonnajuhataja vajadusel 

välja uue ametitunnuse. 



32. Ametitunnistuste, ametimärkide, nahkkaante ning nende väljaandmise, tagastamise, 

kehtetuks tunnistamise ja hävitamise üle peetakse arvestust vormikohases 

arvestusraamatus järgnevalt: 

 

AMETITUNNUSTE REGISTREERIMISE RAAMAT 

 

Alustatud „....“ ...........................................20....a 

      Lõpetatud „....“ ..........................................20....a 

 Säilitamistähtaeg ................................................. 
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33. Ametitunnistuste planke, ametimärke, nahkkaasi ning nende arvestusraamatut hoitakse 

tulekindlas kapis; nende hoidmise, õige vormistamise ning väljaandmise eest vastutab 

osakonnajuhataja. 

34. Rikutud ja tagastatud ametitunnistused, ametimärgid ja nahkkaaned hävitatakse ning selle 

kohta koostatakse akt. 


