Surveseadme ohutuse seadus

Vastu võetud 22.05.2002

RT I 2002, 49, 309

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 4. Mõisted käesoleva seaduse tähenduses

(1) Surveseade on surveanum, torustik, ohutus- ja lisaseadis või muu seade, milles on
ette nähtud rõhu tekkimine. Surveseadme osadeks loetakse ka rõhu all olevatele
osadele kinnitatud elemente nagu äärik, otsak, tuts, liitmik, tugi, tõsteaas jms.

4. peatükk SURVESEADME KASUTAMINE
§ 19. Surveseadme omaniku kohustused

6) Tagama, et registreeritava surveseadmega töötaksid selleks ajakohase väljaõppe
saanud isikud

5. peatükk SURVESEADMETÖÖD
§ 22. Surveseadmetööd

(1) Surveseadmetööd käesoleva seaduse tähenduses on registreeritava surveseadme
paigaldamine, remont, ümberehitus ja V liigi surveseadmete valmistamine.

§ 23. Surveseadmetööde tegija

(1) Surveseadmetööde tegemine on isikul lubatud käesoleva seaduse §-s 32 nimetatud
registri registreeringu ja §-s 25 nimetatud surveseadmetöid juhtiva isiku olemasolu korral
ning tema pädevuse ulatuses.

(2) Surveseadmetööde tegija pead:
1) tagama, et surveseadmetööde tegemisel järgitaks ohutusnõudeid;
4) määrama surveseadmetööde tegemiseks surveseadmetöid juhtiva isiku;
6) tagama, et surveseadmetöid teeksid selleks ettevalmistust omavad isikud;

§ 25. Surveseadmetöid juhtiv isik

(1) Surveseadmetöid juhtiv isik on isik, kes:
1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama
surveseadmetööde nõuetekohast tegemist;
2) kohustub tagama, et surveseadmetöödel järgitakse õigusaktides sätestatud nõudeid.

(2) Surveseadmetöid juhtival isikul peavad olema erialane ettevalmistus, vähemalt
kaheaastane töökogemus surveseadmetööde tegemisel ja teadmised surveseadmest,
selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt juhitavate surveseadmetööde
ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.

(3) Surveseadme töid juhtiva isiku vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud
nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud
korras.

7. peatükk ISIKU NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA
TÕENDAMINE
§ 30. Isiku nõetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Isiku nõetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on
menetlus, mille käigus isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab
surveseadme kasutamise järelvaataja ja surveseadmetöid juhtiva isiku ning
surveseadme tehnilist kontrolli teostava töötaja nõuetele vastavust ning tõendab seda
pädevustunnistuse andmisega.

[RT I 2009, 63, 408 – jõust. 01.10.2010]

(2) Pädevustunnistus antakse, kui isiku erialane ettevalmistus ja töökogemus vastavad
käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele ning isik sooritab pädevuseksami
positiivselt.

ETTEVÕTJA REGISTREERIMINE

§ 32. Registreerimistaotlus

(1) Isik, kes soovib tegutseda surveseadmetööde tegijana või isiku nõuetele vastavuse
hindaja ja tõendajana või tehnilise kontrolli teostajana (edaspidi ettevõtja), esitab
registreerimistaotluse majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale.

[RT I 2009, 63, 408 – jõust. 01.10.2010]

3) surveseadmetööde tegijana tegutsemise soovi korral töid juhtiva isiku nimi, isikukood
või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning nõuetele
vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja
kontaktandmed;
10. peatükk VASTUTUS

§ 47. Surveseadmetööde nõuete rikkumine

(1) Surveseadmetööde tegemise nõuete rikkumise või surveseadmetöid juhtiva isiku
kohustuste täitmata jätmise eest –
Karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2008, 22, 149 – jõust. 20.06.2008]

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, Karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

