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ESMATÄHTSATE TEENUSTE AVARII (elektri- veekatkestus, kütteavarii 

vmt) 
 

Kõige levinud esmatähtsa teenuse häire on elektrikatkestus. Seetõttu on siinkohal käsitletud 

elektrikatkestuse korral tegutsemist. Alati peab arvestama käitumise juures ka hetkeolukorda. 

 

Kui toimub elektrikatkestus: 

1. Veendu esmalt, kas probleem on ainult meie majas (elektrikilbiruumid asuvad 

majandusjuhataja ja juhataja ukse taga, võtmed majandusjuhataja kabinetis, peakilp 

asub keldrikorrusel, võti on ukse kohal). 

2. Vaata välja, kas tänavavalgustus töötab ja/või kas naabermajades on elektrivalgustus.  

3. Kui mujal on kõik korras, on avarii järelikult ainult meie majas. 

4. Teavita juhtunust lasteaia-kooli majandusjuhatajat/direktorit. Kui nemad ei ole 

kättesaadavad, siis teavita: 

4.1 Kose valla haldusjuht Rain Puks 53044048 

4.2 Eesti Energia rikketelefon 1343 

5. Kui avastad, et elektrijuhtmed on katki ja maas, siis ära neile ligi mine. Viivitamatult 

teavita: 

5.1 Eesti Energia rikketelefoni 1343 

5.2 Kose valla haldusjuht Rain Puks 53044048 

 

Pikaajalise elektrivarustuse puudumise korral katkeb vee- ja soojavarustus, häiritud on 

lasteaia-kooli töö, turvalisuse ja hügieenitingimuste tagamine.  

 

Kui on märke võimalikust elektrikatkestusest, siis: 

1. Varu vett WC jaoks (koristusämbrid). 

2. Joogivesi asub õpetajate toas (Saku Läte). 

3. Otsi välja taskulamp (taskulamp asub majandusjuhataja kabinetis) 

4. Evakuatsioonilambid põlevad peale elektrikatkestust maksimaalselt üks tund. 

5. Veendu, et kõik kraanid on suletud asendis. 

 

Lasteaia-koolipäev elektri vmt avarii korral: 

1. Kui elektrikatkestus on toimunud enne tööpäeva algust, siis kodus viibivate laste 

vanemate lapsi lasteaeda vastu ei võeta. 

2. Kui elektrikatkestus on toimunud enne tööpäeva, siis kooli tulnud õpilased võetakse 

kooli vastu. Õppetöö toimub vastavalt võimalusele, keskendutakse peamiselt 

kordamisele. 

3. Kui elektrikatkestus on kestnud juba 4 tundi, siis helista vanematele, et nad esimesel 

võimalusel tuleksid lapsele järele (nii lasteaeda kui ka kooli). Lähedal elavad 

koolilapsed saadetakse lapsevanema teadmisel koju. 

4. Kui on teada, et elektrikatkestus kestab terve päeva, võib lapsevanemate teavitamist 

alustada varem. 

5. Juhtkond teavitab vallavalitsust vastavate meetmete kasutusele võtmisest. 

NB! Majast väljudes kontrolli üle kõik veekohad, et vesi ei oleks jooksma jäänud. 

NB! Veeavarii korral keerata vesi kinni keldrikorrusel endises tööõpetuse klassis 

asuvast peakraanist. 


