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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele „Õnnetuste ennetamine 2020“ hindamistulemuste kokkuvõte 

  

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. Nõo Priitahtlik 

Päästeselts MTÜ 

(edaspidi Nõo 

PPS)  

Nõo Priitahtliku 

Päästeseltsi 

ennetustöö 

võimekuse 

tõstmine 

Tule- ja veeohutu 

Tartumaa. Nõo PPS on 

suuteline efetkiivselt ja 

tulemuslikult tagama tule- 

ja veeohutuse alase 

ennetustöö. 

Nõo PPS osaleb 15 

Tartumaal toimuval erine-

val ohutus- ja infopäeval. 

Efektiivseks ennetustöö 

korraldamiseks soetame 

ennetustöö furgoonhaagise. 

Projekti sihtgrupiks on 

Tartu maakonna elanikud, 

asutused ja ettevõtted. 

Projekti lõpuks on Tartu-

maal tule- ja veeohutusala-

ne teadlikkus ja oskus 

hädaolukorras reageerida 

oluliselt kasvanud. 

Efektiivse ja tulemusliku 

ennetustöö korraldamiseks 

oleme tänaseks soetanud 

erinevatest toetus-

programmidest 

6300 5500 Tartumaal ja 

vajadusel ka 

mujal Lõuna 

Eestis 

723 

 

Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele ja 

toetuse taotlemise tingimustele. 

Hea, et furgoonhaagis võimaldab 

ennetustööd teha ka sõltumata 

ilmast, paremini eksponeerida 

õppevahendeid, jaotusmaterjali 

ja planeerida tegevust. 

Päästeameti tingimus – läbi viia 

5 infopäeva MTÜ poolt 

Päästeametile arve esitamata.  

 



tulekustussimulaatori 

komplekti koos 

rasvapõlengu 

lisamooduliga, mida oleme 

juba ka edukalt kasutanud. 

Iseseisvaks ja teistest 

(Lõuna päästekeskuse 

ennetushaagised) 

sõltumatuks 

ennetustööks on meie 

komplektist puudu nn liikuv 

staapi ehk furgoonhaagist, 

mis võimaldab ennetustööd 

teha ka sõltumata ilmast, 

paremini eksponeerida 

õppevahendeid, 

jaotusmaterjali ja 

planeerida tegevust. Samuti 

võimaldab soetatav 

ennetushaagis lisada 

ennetusvahendite loetellu 

projektori ja/või digiekraani 

õppefilmide näitamiseks. 

Seltsi enda ennetuvahendid 

võimaldavad paremini ja 

efektiivsemalt planeerida 

tule- ja veeohutuse alast 

ennetustööd Tartumaal ja 

vajadusel ka mujal Lõuna 

päästekeskuse 

territooriumil. 

Läbi efektiivse ennetustöö 

tõstame inimeste 

teadlikkust tule- ja 

veeõnnetuste vältimiseks. 



 

2. MTÜ Tamsalu 

Noorte Naiste ja 

Noorte Meeste 

Kristlik Ühing 

“Veeohutus 

Porkuni moodi”  

Projekti eesmärgiks on: 

   1.  Porkuni kooli 

erivajadustega õpilaste 

veeohutus teadmiste 

kinnistamine läbi praktiliste 

tegevuste.  

    2. Porkuni kooli töötajate 

veeohutus teadlikkuse  ja 

ennetavate hoiakute 

kinnistamine;  

    3. Tagada  Porkuni järve 

„vana kooli ujula“ 

supluskoha turvalisus; 

    4. Tõsta Porkuni kooli 

õpilaste ja töötajate 

ohuteadlikkust, vältimaks 

õnnetusi vees.  

 

5800,13 5495,13 Porkuni kooli 

lastele 

710 

 

Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega ja 

prioriteetidega. Erivajaduste 

lastega tuleb tegeleda pidevalt.  

 

3. MTÜ HOIA 

 

VEEohutu talv 

Võrumaal 2020 

 

 Projekti kõige üldisem 

eesmärk on, et 2020. aasta 

talvel ei juhtu Võrumaal 

mitte ühtegi uppunuga 

veeõnnetust, kus hukkuks 

lasteaialaps, koolilaps või 

kalastaja. 

Alaeesmärgid: 

Kõikides Võru maakonna 

lasteaedades on toimunud 

veeohutusele pühendatud 

nädal. Laste teadmised 

veekeskkonnast 

tulenevatest ohtudest on 

paranenud ja õpetajad on 

saanud juurde uusi ideid, 

 3037,4 

 

2881,4 Võrumaa 707 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega.  

Eriti hea, et lastele infot 

jagatakse mänguliselt. Kui 

videoklipp saab valmis, 

Päästeamet soovib seda ka 

kasutada. Lepingu koostamisel 

märkida millistes lasteaedades 

üritusi viiakse läbi. 



kuidas veeohutuse teemat 

lõimida erinevate 

valdkondadega nagu „Keel 

ja kõne“, „Mina ja 

keskkond“, „Liikumine“ 

jne. 

Vähemasti pooltes 

Võrumaa koolides on 

kooliõpilastega räägitud 

talvisest veeohutusest ning 

vähemasti kümme klassi on 

võtnud osa jäänaasklite 

meisterdamise kampaaniast. 

Kõik Võru maakonnas 

asuvad veeohutuspüstakud 

on saanud juurde talvise 

täienduse – jäänaasklid. 

Valminud on videoklipp, 

mis teavitab Võrumaa 

inimesi jäänaasklite 

paigutusest 

veeohutusstendidele ja 

annab suunised nende 

kasutamiseks. 

 

 

4. Piirsalu Küla 

Selts 

Risti noorte 

ohutuslaager 

Risti piirkonna 20 noort 

vanuses 8-14 aastat oskavad 

käituda häda- ja 

kriisiolukordades, on 

vastutustundlikud ja 

teadlikud turvalisest ning 

ohutust käitumisest vees ja 

vee ääres, maastikul ning 

tuld käsitledes.  

956,00 860,40 Risti piirkond 676 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Tore, et on olemas noored, kes 

tunnevad huvi Päästeameti 

teemade vastu.  



2-päevase ohutuslaagri 

jooksul Valgejärve ja 

Järveotsa järve ääres 

omandavad osalejad häda- 

ja kriisiolukorras  käitumise 

põhitõed ning vajalikud 

oskused: ohutu 

tuletegemise koolituse, 

orienteerumisõppe 

praktilise osa maastikul 

(eelnevalt omandatud 

kaardilugemisoskus ja 

kompassi kasutamine), 

toiduvalmistamise oskused 

priimuse ja grilliga, 

veeohutuse teadmised vees 

viibimiseks ja kajakiga 

sõitmiseks. Kõik tegevused 

läbitakse kas individuaalselt 

või paaris- või rühmatööna.  

 

 

5. Taali Rahva 

Selts MTÜ 

(Taali VPK) 

Ennetustarvikud 

erivajadustega 

lastele ja 

täiskasvanutele 

Projekti eesmärgiks on 

tutvustada elanikkonnale ja 

ka sotsiaaltöötajatele, et 

inimesed, kes tavaandureid 

(suitsuandur, vinguandur) ei 

saa kasutada on olemas 

uued lahendused, mis 

tagaksid esmase märkamise 

ja sellega seoses päästaks 

elusid ja tervisekahjustusi. 

 

Täna on internetis natuke 

tooteid, millest suurt ei 

1184.39

  

1006.39  596 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Projektiga saavutatakse parem 

ennetustegevus, mis on suunatud  

erivajadustega inimestele, nende 

pereliikmetele ja 

sotsiaaltöötajatele.  



teata. Koostöös 

Sotsiaalkindlustusametiga 

on aga erivajadustega 

inimestel võimalik soetada 

kogu süsteem 

soodushinnaga ehk koos on 

nii vinguandur, suitsu-

kuumaandur, kui vibrapadi 

ja ka käekell, mis annab 

märku, kui midagi juhtub. 

 

Sihtrühmaks oleks lapsed, 

täiskasvanud ja vanurid, kes 

tavapärast 

kõrgsageduslikku andurit ei 

kannata. Selleks on 

epileptikud, ATH ja 

aspergeri diagnoosiga 

lapsed, autistid, pimedad, 

kurdid ja insuldihaiged. 

Täna sünnib ka meil järjest 

enam geeni ja kromosoomi 

rikkega lapsi, kelle 

terviseseisundi võib anduri 

heli viia eluohtlikku 

seisundisse. Sihtrühmaks ei 

ole vaid erivajadusega 

inimene vaid ka tema 

pereliikmed, kes elavad 

ühes leibkonnas. Tulemus - 

tervisekahjustuste ja 

tulesurmade vähenemine. 

 

 



6. MTÜ Allikaveed Tuleohutus algab 

endast 

Projekti eesmärk on tagada 

inimeste tuleohutus ja 

turvalisus ning tagada ja 

kujundada inimestes 

õnnetusi ennetavaid 

hoiakuid ja käitumist . 

Olulisemad tegevused on 

Roosna-Alliku piirkonnas 

elava kogukonnale 

teadmiste jagamine 

õppepäevade raames 

tuleohutusest ja tutvustada 

01.01.2020 kehtiva 

hakkavat nõuet omata 

vingugaasi andurit ning 

jagada haavatavatele 

sihtgruppidele vingugaasi 

andurid ja õpetada nende 

õige paigaldustehnika. 

Projekti tulemuseks 

läbiviidud õppepäevad ja 

kogukonna teadlikkus 

tuleohutusest ning 

vingugaasi anduritest on 

kasvanud, paigaldatud on 

vingugaasiandurid. 

 

5459.22

  

5186.25

  

Endine Roosna-

Alliku vald ehk 

praegune Paide 

linna Roosna-

Alliku piirkond 

593 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Sihtgrupiks on eakad ja lastega 

pered ning teised 

toimetulekuraskustega inimesed, 

kellel puudub võimalus soetada 

endale kvaliteetne 

vingugaasiandur. Samuti 

Roosna-Alliku piirkonnas elava 

kogukonnale viiakse läbi tasuta 

tuleohutusalased koolitused. 

 

7. MTÜ Eesti 

Veeohutus 

Veeohutusennetus 

turvaliseks 

Projekti eesmärk on anda 

kogukondade vabatahtlikele 

ohutusalased teadmised ja 

oskused praktilise 

veeohutuse koolituste 

läbiviimiseks. 

 

2778  2628  559 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Lepingusse kirja panna, et 

projekti käigus tekivad 

vabatahtlikud (nimetada), kes on 

võimelised kvaliteetselt läbi 

viima veeohutusalased 



Eesmärgi täitmiseks viiakse 

läbi kolm temaatilist 

koolitust teoorias ja 

praktikas. 

Sihtgrupiks on 

vabatahtlikud päästjad, 

merepäästjad või 

kogukonna liikmed, kes 

teevad või hakkaksid 

tegema oma kodu- või 

tegevuskohas 

veeohutusalast ennetustööd. 

Projektiga antakse 

kohapealsete veeohutuse 

ennetustegevuste 

läbiviijatele teadmised ja 

oskused viia turvaliselt läbi 

veeohutuse praktilisi 

tegevusi. Praktiliste 

tegevuste kasutamine 

ennetustöös annab 

erinevatele sihtrühmadele 

kõige reaalsema ülevaate ja 

sisendi käitumishoiakute 

muutmiseks, millega 

hoitakse ära võimalikke 

veeõnnetusi ja tõstetakse 

reaalsesse veeõnnetustesse 

sattumise korral tõenäosust 

raskete tagajärgede 

ärahoidmiseks. 

 

 

koolitused ning kes jälgivad ka 

teabetahvlite seisukorda.   



8. Saku 

Diabeetikute 

Selts 

Eakate turvalisus Projekti tegevustega 

aidatakse kaasa Saku valla 

eakate ja puuetega inimeste 

elukeskkonna turvalisemaks 

muutmisele nende 

teadlikkuse 

tõstmise kaudu. Toimuvad 

praktilised õppused ja 

kogemuste omandamine 

ning vahetamine, loengud, 

õpitoad ja erinevate 

päästetegevustega seotud 

kohtade külastamine. 

Loengutega püüame anda 

inimestele täiendavaid 

teadmisi ja kinnistada juba 

olemasolevaid nii 

tuleõnnetuste ennetamiseks 

kui ka toimetulekuks 

õnnetusejärgselt. Kasvab 

inimeste teadlikkus ja 

enesekindlus. 

Praktikapäevadel 

kinnistatakse teoreetilised 

teadmised tuleohutuse 

ennetamiseks, ohuolukorra 

märkamiseks ja lahenduste 

leidmiseks. 

Õpitubades õpime 

valmistama 

tuleohutusalaseid 

abivahendeid, mida 

igapäevaselt abi saamiseks 

kasutada. Koolituste 

sihtrühmaks on 

4711 3696 Saku vald 551 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Väga oluline sihtrühm – eakad 

ja puuetega inimesed. Viiakse 

läbi nii teoreetilisi, kui ka 

praktilisi tegevusi tuleohutuse 

teemadel.  

Esmakordselt on kaasatud Saku 

ja Kiisa noortekeskuste töös 

osalevad 

koolinoored: toimub 

põlvkondade vaheline koostöö ja 

nende siduse tugevdamine. 



Saku valla eakad ja 

puuetega inimesed vanuses 

50-90+.  

Otsesteks kasusaajateks on 

vähemalt sadakond 

projektis osalenud 

vallaelanikku. Kaudseteks 

kasusaajateks on osalejate 

pereliikmed, kolleegid, 

sõbrad, naabrid, tuttavad ja 

vallalehe 

Saku Sõnumid lugejad. 

Projektis toimuvat 

kajastatakse vallalehes ja 

Saku Päevakeskuse 

kodulehel. Eakate ja 

puuetega inimeste ning 

nende hooldajate teadmised 

tuleohutusest paranevad. 

Sotsiaaltöötajate ja 

koduhooldajate teadmised 

tuleohutusest paranevad 

ning nad oskavad kodudes 

ohte ennetada. Vähenevad 

eakate ja puuetega inimeste 

tuleõnnetuste arv. 

9. Eesti Jahtklubide 

Liit 

Pop-up merekool 

Meresõber 

purjetamissimulaat

origa Meremessil. 

Meresõbra projekti eesmärk 

on suurendada laste ja 

noorte teadlikkust 

veeohutusest läbi aktiivsete, 

kaasavate tegevuste - 

veeohutusloengud ja 

pärisolukordade läbimäng;  

päästevarustuse tutvustus ja 

selga proovimine; 

5950 5500 Üle Eesti 388 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimustega. 

Lepingusse kirja panna, et 

Päästeamet koostab info- ja 

ohutuspäevadest kava, kus  Eesti 

Jahtklubide Liit osaleb. Projekti 

jätkusuutlikkus on tagatud, kuna 

valmistatud 

purjetamissimulaatorit saab 



purjetamissimulaatoril 

purjetamine, tasakaalu-

kallutuspingil balansi 

tunnetamine ; veealuste 

põhiosade ja eripärade 

tutvustamine. Noored 

tutvuvad merel 

navigeerimisega läbides 

meremärkide raja ja 

lahendades ristsõna. 

Et viia seda koolitust 

enamate lasteni, noorteni 

tahame hakata kevad, sügis 

ja talvisel ajal käima 

kolmest erinevast 

tegevuspunktis koosneva 

teemapargiga Eesti 

koolides. Usume, et suurt 

väärtust annaks ka see, kui 

projekt oleks läbiviidud 

koostöös Päästeametiga.   

Projekti atraktiivsuse 

kontrolliks ja projekti vastu 

huvi äratamiseks mõtleme 

minna 

purjetamissimulaatoriga 6.-

8.märts 2020 Meremessile. 

Antud simulaatoriga 

osaletakse Päästeameti 

teavituskoolitustel ja 

ohutuspäevadel. 

 

kasutada ka järgmistel aastatel 

info- ja ohutuspäevadel. 

 

 

 

 



Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

10. MTÜ Nautleja 

Kalamatkad 

Ohutu kalastamine Projekti eesmärk on 

hobikalastajatele meelde 

tuletada ohutu veesõidu ja 

ohutu kalastamise nõudeid 

ning ka ohutut ujumist 

propageerida. Selleks 

korraldatakse talvine 

perepäev Peipsil, suvine 

perepäev Peipsil ja 

suvelõpu perepäev Roosna-

Alliku tehisjärvel. 

Toimuvad koolitused ja 

praktilised töötoad ning kus 

on võimalik tutvuda 

veesõidu ja ohutu 

kalastamise alustega. 

Sihtgrupiks on Roosna-

Alliku piirkonna pered 

lastest nende vanemate ja 

vanavanemateni. 

Projekti tulemusena: 

Mõistavad inimesed 

päästevesti vajalikkust ning 

kasutavad seda 

veesõidukiga veekogule 

minnes. 

Kalastajate teadmised 

talvisest ja suvisest 

veeohutusest paranenud.  

Kalastajad omavad ja 

kannavad turvavarustust 

ning nendega õnnetuste ja 

uppunute arv väheneb. 

4900 4575 Roosna-Alliku 

ja Peipsi järved 

248 Projekti sisu dubleerib 

Päästeameti tegevusi. Samuti 

proportsionaalselt liiga kallis. 

Päästeameti poolt viiakse läbi 

selliseid koolitusi tasuta. 

Pöörduda võib nii Ida, kui ka 

Lõuna päästekeskuse poole. 

Vajadusel võib kasutada Paide 

komando ruume. 

Laagris lastele Päästeameti poolt 

viiakse läbi koolitusi 

„Ohutusõpe laagris“. Teemad – 

tuleohutus ja veeohutus. 



Inimeste üldine teadlikkus 

veeohutusest ning õnnetusi 

ennetavad hoiakud, 

meetmed ja käitumine on 

paranenud. 

Uppunute arv väheneb. 

Inimeste sh eakate hoiakud 

ja reaalne käitumine 

paranevad ja nad 

teadvustavad endale 

veekogude ohte. 
Teises faasis toimub 
veeohutuse õpetuse 
andmine ja avavees ujumise 
oskuse parandamine suvel 
laagris olevatele lastele 
ning kogukonna lastele. 
Osalevad lapsed on suve 
jooksul Piiri laagris(Piiri 
Puhkeküla) osalevad 
lapsed, kuni 1000 last ning 
lisaks 30 Kääriku/Otepää 
valla last. 
Tänu projektile paraneb 

1000 lapse teadlikkus 

veekogudes ohutult 

ujumisest ning 

ujumisoskused ja kasvab 

teadlikkus veeohutusest ja 

vetelpäästest. 



11. Eesti 

Korteriühistute 

Liit  

Lõuna-Eesti 

korterelamute ja 

nende elanike 

valmisolek 

hädaolukorras 

toimetulekuks 

Eesmärgiks on tagada 

elanikkonna valmisolek ja 

toimetulek 

kriisiolukordades.  

Sihtgrupp: korteriühistute 

juhatuste liikmed, haldurid 

ja valitsejad. 

Olulisemad tegevused: 

töötatakse Tartu linna näitel 

välja koostöös KOV, 

soojatootjate, veefirmade, 

Elektrilevi ja päästeameti 

spetsialistidega infolehed, 

kus esitatakse juhised 

korteriühistute juhatuste 

liikmetele - mida tuleb 

kindlasti teada, kuidas 

elukeskkonda kohandada, et 

kriisisituatsioonis elamu 

toimiks, missuguseid 

vahendeid tuleks ühistul 

soetada, kuidas maja 

elanikke toetada. Koostöös 

Päästeameti spetsialistidega 

toimuvad sihtgruppide 

koolitused (10 tk) kõikjal 

Lõuna-Eestis, kus välja 

töötatud infolehti 

levitatakse. Koolitustel 

käsitletakse elaniku 

hädaolukorraks valmisoleku 

vaadet, eesmärgiga ühistute 

juhtide teadlikkust 

kasvatada ja neist nn. 

sõnumikandjad koolitada 

6476 5500 Lõuna Eesti 0 Kahjuks projekt ei vasta 

TOETUSE TAOTLEMISE 

TINGIMUSED 

p.3.4. Tööjõu- ja 

administreerimiskulude katmist 

toetatakse kuni 10 (kümme) % 

projekti kogumaksumusest.  

 
 

 



ning ühistu juhtide 

võimalusi parandada 

kortermaja toimepidevust 

hädaolukorraks. Lisaks 

levitatakse EKÜL poolt 

infolehti ka koolitustel 

mitteosalevatele 

kohteriühistutele. 

Tulemus: projekt on 

õnnestunud, kui 

kortermajad ja nende 

elanikud on teadlikud oma 

võimalustest ja kohustustest 

kriisiolukorras iseseisvalt 

toimetulemiseks. Paraneb 

kodanike vastutustunne ja 

kogukonna sidusus. 

Paraneb koostöö 

elanikkonna ja kohaliku 

omavalitsuse vahel. 

 

 

 


