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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele „Õnnetuste ennetamine 2019“ hindamistulemuste kokkuvõte 

  

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi, mis on saanud rohkem, kui 300 punkti: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. MTÜ Valguskiir Ohutusalase 
teadlikkuse kasv 

Projekti eesmärgiks on 
ohutusalase teadlikkuse kasv. 
Projekti eesmärgi 
saavutamiseks on planeeritud 
läbi viia veeohutuse koolitus ja 
ellujäämisõpe. Projekti 
sihtgrupp on nägemispuudega 
inimesed ja nende abistajad 
peamiselt Lõuna-Eesti 
piirkonnast. Projekti 
tulemustel on pikemaajaline ja 
positiivne mõju, sest 
nägemispuudega inimeste ja 
neid ümbritsevate inimeste 
teadlikkus ja oskused 
veeõnnetusi vältida on 
kasvanud ning on valmisolek 
kriisiolukordades ise hakkama 
saada. 
 

2694 
 

2260 
 

Üle Eesti 558 
 

Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele. 
Eriti oluline, et sihtrühmaks on - 
erivajadustega inimesed.  
Kuna MTÜ Valguskiir planeerib läbi 
viia  projekti tulemuslikkuse ja mõju 
hindamist pool aastat ja aasta 
pärast projekti lõppemist projekti 
aktiivgruppi kuulunud inimeste abil, 
Päästeamet soovib saada need 
tulemused ka endale. 

2. Tamsalu NNKÜ-
NMKÜ 

“Jõgi – tähendab 
liikumist!” 

 

Vee peale minnes peavad 
kindlasti kaasas olema 
päästevest, kuivkottidesse 
pakitud varuriided, laetud 
akuga veekindlalt pakitud 
mobiiltelefon, piisav toidu- ja 

  
5797,9 
 

5497,9 
 

Porkuni, Lääne-
Virumaa 

 

547 
 

Projekt on vastavuses 
projektikonkursi tingimustega. Kõik 
kulutused planeeritud heas 
proportsioonis. Eriti oluline, et 
sihtrühm  on erivajadustega lapsed. 
Erivajaduste lastega tuleb tegeleda 



joogivaru ning tuletegemise 
vahendid. Seda kõike me 
soovimegi antud projektiga 
Porkuni kooli erivajadusega 
lastele õpetada.  Porkuni kooli 
õpilaste kahepäevane 
kanuumatk Põltsamaa jõel 
koos veeohutus koolitusega.  
Matka saatja ja koolitaja on 
Kaur Salus Rakke 
kalaspordiklubist. Sihtrühm: 
24 Porkuni kooli õpilast ja 11 
õpetajat. Veeohutus 
teemaliste õppefilmide päev 
Porkuni koolis. Veesõidukite 
õppepäev erivajadustega laste 
suvelaagris. Laste Suvelaagri 
looduspäev ja parvematk 
Peipsiveere Kaitsealal. 

 

pidevalt. Päästeamet soovitab 
kaasata koolituste läbiviimiseks ka 
Ida päästekeskuse ennetusbüroo 
spetsialiste. 

3. MTÜ OPTIMIST 
PLUS 

 

"Narva-Jõesuu 
mets ei tohi 
põleda!" 
 

Projekti eesmärk – Narva-
Jõesuu metsa minejate 
teavitamine 
tuleohutusreeglitest metsas 
viibimisel. Inimeste 
hoiatamine, et keelatud on 
lõkke tegemine, põlevate 
konide, tikkude ning olmeprügi 
maha viskamine. Kavas on 
paigaldada kuus teabetahvlit 
(mõõtmetega 1,5 x 0,8 m), 
millel on pildid ning tekst eesti 
ja vene keeles, samuti 
kontaktandmed, kuhu 
pöörduda erakorralise 
olukorra või rikkumise 

3720 
 

3126 
 

Narva-Jõesuu 
linn, Ida-Virumaa 
 

346 
 

Projekt on vastavuses 
projektikonkursi tingimustega ja 
prioriteetidega. Projekti 
jätkusuutlikkus on tagatud, kuna 
valmistatud teabetahvleid saab 
kasutada ka järgmistel aastatel. 
Lepingusse läheb Päästeameti 
tingimus, et MTÜ OPTIMIST 
teostaks pidevat järelevalvet 
teabetahvlite seisukorra üle ja 
vajadusel omal kulul parandab 
rikutud või kaduma läinud asjad.  
Teabetahvlite sisu osas 
konsulteerida Ida päästekeskuse 
ennetusbürooga. 



märkamise korral. 
Teabetahvlid paigaldatakse 
linnas metsa viivatele 
põhiteedele: kaks Metsa 
tänavale, kaks Raja tänavale 
ning üks nii L. Koidula kui 
Vabaduse tänavatele. Täpne 
asukoht selgub pärast 
kooskõlastamist Narva-Jõesuu 
Linnavalitsusega, kes täielikult 
toetab projekti ideed.  
Tulemuseks peab olema 
inimeste hoiatamine, et 
tuleohutusreegleid on 
keelatud rikkuda ja 
meeldetuletus vastutusest 
rikkumiste eest. Sihtrühmaks 
on kõik kohalikud elanikud, 
turistid ja linna külalised, kes 
lähevad või sõidavad metsa 
mööda metsa põhiteid (30000 
– 50000 inimest aastas). 
 

Pildid paigaldatud teabetahvlitest 
koos täpse asukohaga saata 
Päästeametile.  

4. Luutsniku Pääste 
Ennetuskeskus 
MTÜ 
 

Turvalisus algab 
meist endist 
 

MTÜ Luutsniku Pääste 
Ennetuskeskuse projekti 
eesmärk on ohuteadlikult 
käituv kogukond ja inimeste 
õnnetusi ennetav käitumine, 
et hoida ära tulekahjud ja 
tulesurmad. Projekti puhul on 
kõige olulisem tõsta 
kogukonna teadlikkust 
tuleohutusest.  Inimeste 
teadlikkus, kuidas tulekahju  
korral tegutseda, aitab päästa 
inimelu. Eesmärgi 
saavutamiseks  kütteperioodi 

2675,78 
 

2472,78 
 

Võrumaa, Rõuge 
vald 
 

305 
 

Projekt on vastavuses 
projektikonkursi tingimustega ja 
prioriteetidega. Projekti 
jätkusuutlikkus on tagatud.   
Lepingusse kirjutada, et ka 
järgmistel aastatel Luutsniku 
Pääste Ennetuskeskus MTÜ 
koostöös Lõuna päästekeskuse 
ennetusbürooga  osalevad 
kogukondlikel üritustel ja jagavad 
soovitusi ning infot tuleohutusest. 
 



alguses jagame soovitusi ja 
infot tule käsitlemise kohta. 
Peamine sihtrühm – üksikud 
eakad inimesed. Osaleme 
kogukondlikel sündmustel, kus 
korraldame praktilisi 
õppepäevi. Kaasame 
kogukonnast vabatahtlikud 
eestvedajad, kes on vallas 
häälekandjad - info levitajad. 
Iga-aastane Talimängude päev 
on traditsioon, mis toob kokku 
pered üle kogu valla. Käsitleme 
teoreetilist ja praktilist osa. 
 

 

 

Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi, mis on saanud vähem, kui 300 punkti: 

1. Eesti 
Korteriühistute Liit 
MTÜ 
 

Kütteseadmetega 
seotud ohtude 
ennetamine 
kortermajades – 
teavitusprogramm 
korteriühistutele 
2019 
 

Eesti Korteriühistute Liidu 
(EKÜL) poolt läbiviidava 
teavitusprojekti eesmärgiks on 
tõsta korteriühistute juhtide 
teadlikkust kütteseadmete 
hooldamise nõuetest ja 
kütteseadmete ohutust 
kasutamisest kortermajas, et 
seeläbi aidata kaasa 
tuleohtlikest kütteseadmetest 
ning kütteseadmete 
oskamatust kasutamisest 
alguse saanud tuleõnnetuste 
arvu vähenemisele 
korterelamutes. Projekti 

4012 
 

3240 
 

üle Eesti. 
Infopäevad: 
Sillamäel, 
Rakveres ja 
Viljandis 
 

250 
 

Projekti sisu dubleerib Päästeameti 
tegevusi. Päästeametil on hea 
koostöö Eesti Korteriühistute 
Liiduga. Päästeametil on välja 
töötatud infomaterjal, mida 
jagatakse ka KÜ -te infokanalites. 
Päästeameti esindajad külastavad  
korteriühistute juhtide infopäevi. 
Sellises projekti vormis ei ole 
võimalik jälgida projekti tulemusi. 
Päästeamet soovitab võtta 
ühendust ennetusbüroo 
spetsialistidega, kes saavad anda 
nõu ja soovitusi tuleohutuste 



raames antakse välja 
korterelamutes kasutusel 
olevate kütteseadmete 
ohutuse alane teemaleht eesti 
ja vene keeles, korraldatakse 
kütteseadmete ohutuse alased 
infopäevad korteriühistute 
esindajatele Sillamäel, 
Rakveres ja Viljandis ning 
jagatakse kütteseadmete 
ohutuse alast teavet 
üleriigilistes korteriühistute 
infokanalites: EKÜL veebilehel, 
e-uudiskirjas ja sotsiaalmeedia 
kanalites.  
 

küsimustes vajadusel ka kohapeal, 
viies läbi infopäevi. 

2. IMPECUNIOUS 
MTÜ 2 
 

„Arukas abikäsi“ 
(suitsuanduri test-
kingalusikas) 
 

Inimestel on kujunenud 
küllaltki hea teadmine, mis on 
suitsuandur, kuid samas kesine 
huvi seda soetada ja 
paigaldada. Spetsiaalne 
kingalusikas aitab meeles 
pidada suitsuanduri 
kontrollimise vajadust ning 
selle igapäevane kasutamine 
hoiab alateadvuses 
tuleohutusalase 
käitumishoiaku olemuse. 
Suitsuanduri testimiseks 
loodud kingalusikas on 
ideaalne abivahend kõikidele 
meie vanuritele, kes 
moodustavad koduse 
tuleohutuse käsitluses eraldi 
sihtrühma. Kodunõustamise 
toimingu käigus jagatav 

1 905 
 

1665 
 

Harju- ja Rapla 
maakond 
 

243 
 

Projekti sisu dubleerib Päästeameti 
tegevust. Päästeameti tööplaanis 
on kodunõustamiste läbiviimine. 
Komisjoni ettepanek teavitada 
Päästeameti ennetustöö osakonda, 
et oleks hea soetada spetsiaalsed 
kingalusikad suitsuanduri 
testimiseks  kodunõustamistel 
eakatele inimestele jagamiseks üle 
Eesti. 



kingalusikas on arukas abikäsi 
ja meelespea selle omanikule. 
 

3. Saku Diabeetikute 
Selts 
 

Kus suitsu, seal tuld 
 

Projekti tegevustega aidatakse 
kaasa Saku valla eakate ja 
puuetega inimeste 
elukeskkonna turvalisemaks 
muutmisele. Selleks toimuvad 
praktilised õppused ja 
kogemuste omandamine ning 
vahetamine, loengud, õpitoad 
ja erinevate päästega seotud 
kohtade külastamine. 
Loengutega püüame anda 
inimestele täiendavaid 
teadmisi ja kinnistada juba 
olemasolevaid nii 
tuleõnnetuste ennetamiseks 
kui ka toimetulekuks 
õnnetusejärgselt. 
Praktikapäevadel 
kinnistatakse teoreetilised 
teadmised tuleohutuse 
ennetamiseks, ohuolukorra 
märkamiseks ja lahenduste 
leidmiseks. Toimuvad õpitoad. 
Koolituste sihtrühmaks on 
Saku valla eakad ja puuetega 
inimesed vanuses 50-90+. 
Esmakordselt on kaasatud 
Saku ja Kiisa noortekeskuste 
töös osalejad. Otsesteks 
kasusaajateks on ~ 50 elanikku 
ja kaudseteks kasusaajateks on 
osalejate pereliikmed ja 
tuttavad. Projektis toimuvat 
kajastatakse meedias. 

3926 
 

3066 
 

Harjumaa 
 

205 
 

Väga tore, et Saku Diabeetikute 
Selts on aktiivne. Samas antud 
projektis on liiga palju kulutusi 
planeeritud lihtsalt ajaveetmiseks, 
ettevalmistamiseks, koristamiseks 
tehniliseks teenindamiseks ja 
toitlustamiseks. Soovi korral Saku 
Diabeetikute Selts võib pöörduda 
Päästeameti poole palvega 
korraldada tuleohutusalane 
infopäev koos praktilise osaga Saku 
valla elanikele. 



 
4. IMPECUNIOUS 

MTÜ 
 

„Märka end ja aita 
naabrit“ 
 

Üldeesmärk on luua 
kõrgeluhoone elanike seas (sh. 
üürnikud, külalised) hoiak, läbi 
mille teavad ja oskavad 
pöörata oluliselt paremal 
tasemel tähelepanu 
tuleohutusele ja tulekahju 
korral tegutsemise 
valmisolekule. Oluline on 
teada tuleohutusnõuete 
täitmise toiminguid oma 
hoones, vastavuses riiklike 
tuleohutus regulatsioonidega 
ja vajaduse põhiselt koos teiste 
kortermaja elanikega leidma 
lahendeid puuduste 
likvideerimisel, hoidmaks ära 
võimalik tuleoht ja 
majanduslik kahju. 
Tuleohutusalase teadlikkuse 
suurendamise eesmärgil 
paigaldatakse, kas 
kodunõustamise läbiviimise 
raames või eraldi tegevusena, 
kooskõlas KÜ esimehega, 
kõrgeluhoone elanikele 
suunatud tuleohutusalase ja 
turvalist käitumist tutvustav 
A3 mõõdus ja kahekeelne 
(eesti- ja venekeelne) 
meelespea üldkasutatavates 
ruumides – lift, trepikoda. 
 

3 215 
 

3 215 

 
Tallinn, Harjumaa 

 
185 
 

Projekt dubleerib Päästeameti 
tegevust. Päästeametil on tihe 
koostöö Eesti Korteriühistute 
Liiduga. Päästeametil on olemas 
infomaterjal, mida jagatakse ka 
Korteriühistutele, käiakse ka KÜ 
juhtide infopäevadel. 

 
Samuti projekt ei vasta Toetuse 
taotlemise tingimuste punktile 3.4.: 
Tööjõu- ja administreerimiskulude 
katmist toetatakse kuni 10% 
projekti kogumaksumusest. 



5. Haridusasutuste 
Ohutuskoolituskes
kus MTÜ 

 

Kus on tuleohutuse 
kodu? 

 

Tuleohutusalase olukorra 
parendamine võimalikult 
paljudes Eesti kodudes läbi 
laste/õpilaste ning viia 
tuleohutusalast teadlikkust 
Eesti erinevatesse 
piirkondadesse läbi 
piirkondliku Tuleohutusagendi 
ning tema poolt tehtavate 
tuleohutustundide. Samuti 
harida tuleohutusalaselt 
järeltulevat generatsiooni. Kui 
andurit pole laes, ahju uks on 
vildakil ees, puud pliidi ees 
maas jne, siis see koht pole 
kindlasti tuleohutuse kodu. 
Lapsed või muud asjasse 
puutuvad inimesed peavad aru 
saama millised peavad olema 
tingimused, et nende kodu 
oleks ka tuleohutuse kodu! 
EOKK OÜ on Keila Hariduse SA 
–s teinud juba sarnase projekti 
ja koolitanud kõiki klasse eraldi 
(nii Keila Algkoolis kui ka 
Gümnaasiumis) ühe tunni 
raames tuleohutusalaselt. Nii 
õpilaste, õpetajate kui ka kooli 
juhtkonna poolt võeti projekt 
väga suure huviga vastu ning 
tegevus kindlasti täitis oma 
eesmärgi. Lapsed said aru 
kuidas hinnata nende kodus 
oleva tuleohutuspaigaldise või 
süsteemi seisukorda ja 

7700 
 

5500 
 

üle Eesti 
 

180 
 

See on tore, et Keila Hariduse SA –s 
koolitati kõiki klasse ühe tunni 
raames tuleohutusalaselt. Kuid 
antud projekt dubleerib 
Päästeameti tegevust. Päästeamet 
pidevalt koolitab koolilapsi 
erinevate projektide raames. 
Koolitatud laste kaudu jõuab info 
vanemateni. Päästeametil on 
olemas veebikeskkond 
www.kodutuleohutuks.ee , kus 
saab leida vajalikku informatsiooni, 
on olemas õppefilmid, mida sobib 
vaadata nii lastele kui ka 
täiskasvanutele.  
Projektis plaanitakse üle Eesti anda 
vabatahtlikele inimestele võimalus 
registreerida end 
Tuleohutusagendiks, kes oleks 
valmis oma piirkonnas edendama 
tuleohutust ja kellele väljastatakse 
vastav märk. Päästeametil on tihe 
koostöö vabatahtlikega üle Eesti, 
kes koolitavad, informeerivad ja 
nõustavad oma kogukonna inimesi. 
Päästeameti töötajatel ja 
vabatahtlikel on ametitõendid või 
töötõendid, mille alusel nemad 
võivad pääseda eluruumidesse. 
Täiendavad märgid võivad sattuda 
ebaausate inimeste kätte. Olid 
juhtumid, kus libapäästeametnikud  
tahtsid tungida inimeste 
eluruumidesse.  

http://www.kodutuleohutuks.ee/


vajadusel juhtisid vanemate 
tähelepanu sellele.  

 
6. MTÜ Päästeliit 

 
Vest kannab Nublu 
 

Projekti käigus viiakse läbi 
„Vest kannab Nublu“ 
kampaania. Mille sisuks on 
järgnev. Suvel tuleb teha foto, 
kus on võimalikult paljudel 
inimestel, vee peal, 
päästevestid seljas, ning saata 
see Päästeliidule FB - sse 
(võibolla piisab ka lihtsalt 
hashtagist. Selle selgitame 
välja ekspertidega asja 
kaaludes). Foto(de) saatnute 
seast loositakse  või valitakse 
enim meeldimisi saanud 
piltide seast välja võitjad. 
Kusjuures lisapunkte annavad 
60+ päästevestiga inimesed. 
Täpse valikute kriteeriumi 
töötame välja kampaania 
ettevalmistamise etapis. 
Võitjad kuulutame välja 
kolmes kategoorias: 1. lapsed 
ja noored; 2. mehed; 3. naised. 
Võitjad saavad auhinnaks 
laevareisi, päästevesti vms. 
Need saame teenuse või 
toodete pakkujatelt ilma 
kulusid tegemata. Auhinnad 
viivad võitjatele kätte 
vabatahtlikud päästjad. Millest 
tehakse kohaliku tähtsusega 
meediasündmus, mida 

6090 
 

5500 
 

Eesti riik, 
sotsiaalmeedia 
(Facebook) ja 
peavoolumeedia, 
eriti online-
meedia 
(võimaluse korral 
ERR, Eesti Meedia 
kanalid, Tallinna 
TV) 
 

125 
 

Projekt ei vasta Toetuse taotlemise 
tingimuste punktile 3.4.: Tööjõu- ja 
administreerimiskulude katmist 
toetatakse kuni 10% projekti 
kogumaksumusest.  
 
Projekt dubleerib Päästeameti 
tegevust. 
Päästeamet avaldab sarnast infot 
oma veebikeskkonnas ja FB-s. 
Samuti seda teemat kajastavad tihti  
Päästeameti eksperdid ja 
ametnikud Eesti Meedia kanalites. 



sotsiaalmeedias levitatakse. 
Kampaania jaoks töötatakse 
välja sümboolika ja bänner. 
Kampaania jaoks toodetakse 
lühikene videoklipp. Videoklipi 
helindamiseks oleme 
alustanud projekti ideed kokku 
kirjutamise etapis 
läbirääkimised artist - räppar 
Nubluga. 
 

 


