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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele „Veeõnnetuste ennetamine 2022“ hindamistulemuste kokkuvõte 

  

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. Mittetulundus-
ühing Lääne-Eesti 
Vabatahtlik 
Reservpäästerühm 

Infotahvlite 
paigaldamine 
merelepääsu 
kohtadesse 

Projekti eesmärgiks on 
veeõnnetuste ennetamine ja 
vähendamine Lääne-Eesti 
piirkonnas läbi infotahvlite 
paigaldamise, mis panevad 
merele minejaid enne üle 
kontrollima ja veenduma oma 
tegevuse turvalisuses (sh 
päästevarustus, paadi 
korrasolek, ilmainfo, 
kütusevaru jm). 
sadamatesse, lautri- ja 
veeskamiskohtadesse.  
Infotahvlid sisaldavad erinevat 
piirkonnaspetsiifilist 
(piirkonna ohud, merekaart, 
sadamakapteni kontakt jms), 
aga ka üldisemat mereohutust 
puudutavat infot (ilma 
äpid/veebilehekülgede 
soovitused, meelespea 
ohutuks meresõiduks, JRCC 
telefoni number, 
TROSSI info jmt).  
 

5625,88 5500 Lääne-Eesti 650 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele.  
 
Tingimus: Toetame projekti, kui 
stendile minev info 
kooskõlastatakse Päästeametiga. 
MTÜ jääb stendide eest vastutajaks 
ning taasvarustajaks. 



2. Vapramäe-
Vellavere-Vitipalu 
Sihtasutus 

Purde parandamine Parandada purre Tartumaal 
Elva vallas Karijärvel.  
Purre on ehitatud 2005. 
aastal. Korduvalt parandatud, 
kuid tänaseks amortiseerinud. 
Kasutuskõlblikud 
on ujuvbatoonid ja kasutada 
saab ka purde kinnitusi. 
Asjatundjate hinnangul tuleks 
tänase ülevaatamise alusel 
vahetada kogu purde 
puitmaterjal. Tänasel päeval 
on sild ohtlik nii veeteed 
mööda tulijatele kui ka 
puhkekoha kasutajatele, kes 
kasutavad silda ujumiseks ja 
kalastamiseks. 

 1845 Tartumaa, Elva 
vald, Karijärve 

610 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 

3. MTÜ Kalma 
Külaselts 

Veeohutusstendi 
paigaldamine 

Kalma külas asuvale 
üldkasutavale puhke- ja 
ujumiskohale, puidust 
katusega veeohutusstendi 
paigaldamiseks koos 
päästerõnga ja viskeliiniga.   
Vastav ujumiskoht on Peipsi 
järve ääres  üldkasutatav. 
Ujumiskoht on puhkealal, mis 
asub puhke- ja 
toitlustusasutuse „ Õige koht“ 
läheduses 

 277,01 Jõgeva maakond, 
Peipsi järv 

585 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele.  
 
Tingimus: Stendi kujundamisel 
lähtuda sh veekogu puudutavast 
spetsiifilisest infost. Infotahvli sisu 
kooskõlastatakse Päästeametiga.   
MTÜ jääb stendi eest vastutajaks 
ning taasvarustajaks. 

4. MTÜ Lohusuu 
Vabatahtlik 
Päästeüksus 

Veeohutusstendi 
paigaldamine 

Avijõe ääres üldkasutavale 
ujumiskohale, puidust 
katusega veeohutusstendi 
paigaldamiseks koos 
päästerõnga ja viskeliiniga. 

 277,01 Harjumaa, 
Lohusuu 

580 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele.  
 
Tingimus: Stendi kujundamisel 
lähtuda sh veekogu puudutavast 
spetsiifilisest infost. Infotahvli sisu 



kooskõlastatakse Päästeametiga.   
MTÜ jääb stendi eest vastutajaks 
ning taasvarustajaks. 

5. MTÜ Saare valla 
kultuuri- ja 
spordiselts 

Voore supelranna 
puhastus 

Projekti eesmärgiks on 
puhastada kõrkjasmassist 
ujumiskoht, muuta ohutuse ja 
turvalisuse seisukohast, et 
ennetada veeõnnetusi  
Jõgevamaal, Mustvee vallas, 
Voore külas asuv Voore 
paisjärve äärne rannaala/ 
ujumiskoht. Suvel käib seal 
ujumas väga palju lapsi, 
eakaid, täiskasvanuid, kui ka 
võõrast rahvast. Ujumiskoht 
on suuresti kinni kasvanud 
ning ohutuse ja turvalisuse 
seisukohast on väga 
hädavajalik see ära puhastada 
pilliroost/kõrkjatest ning teha 
liivaga tagasitäide. Rannaalal 
asub paadisild, mis on 
noortele meeliskohaks 
vetteminekuks 
kinnikasvanud. 

6399,6 5500 Jõgevamaa, 
Mustvee vald, 
Voore Paisjärv 

570 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 

6. Luutsniku Pääste 
Ennetuskeskus 
MTÜ 2 

Päästevahendite 
kappide 
paigaldamine   

Projekti eesmärk on 
veeohutuse tagamine füüsilise 
keskkonna parandamise abil.  
Sihtgrupp on igas vanuses 
suplejad ja kalastajad.  
Projekti käigus paigaldame 12 
päästevahendite kappi  
Võrumaa ja Põlvamaa järvede 
äärde, mille nimed 
kooskõlastame 

5790 5500 Võrumaa ja 
Põlvamaa  
järvede ääres 

570 Projekt on toimiv ning varasemalt 
ennast tõestanud. Vastab 
Päästeameti prioriteetsetele 
tegevustele ja toetuse taotlemise 
tingimustele. 



Päästeametiga. Igasse kappi 
paneme 2 päästevesti, 
jäänaasklid ja 20 m viskeliini. 
Kapi uksele paigaldame 
infokleebise Kuidas päästa 
uppunut, hädaabi numbri 112 
ning kontakttelefoni, kuhu 
teatada, kui vaja kapi sisu 
täiendada. 

7. MTÜ Palu 
Puhkajate 
Looduskeskus 

Palu Paisjärve 
liivaranna 
lähiümbruse ja 
ranna korrastamine 
suvehooajaks 

Eesmärgiks on pakkuda kõigile 
puhkekeskuse 
veeprotseduuride kasutajatele 
turvalist kasutamist. Selleks 
paigaldame hooajaks 
teadetetahvlid ja päästerõnga, 
lisaks soovime toetust 
paisjärve nõlva toestuseks, 
liivaranna ümbruse 
puhastamiseks ja uue liiva 
paigaldamiseks. 

 1524 Tartumaa, Nõo, 
Meeri küla 

565 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 

8. MTÜ Kasepää 
Külaselts 

Kasepää rannaala 
korrastamine 

Projekti üldine eesmärk on  
puhastada Kasepää rannaala 
võsast ning kõrkajtest ning 
muuta seeläbi suplemine ning 
rannas viibimine kogukonna 
liikmetele ning külalistele 
ohutuks. 
Kuigi järve põhi on sobilik 
suplemiseks, rikub olukorda 
ranna olukord, liivarand on 
kõrkjaisse, pilliroogu ja võssa 
kasvanud. Ka järve põhjal 
kaldast 10-15 m kaugele on 
kõrkjate ja pilliroo võrsed, mis 
muudavad järve sissepääsu 
ebamugavaks. 

5196 4936,2 Jõgevamaa, 
Peipsi järv 

565 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 



9. Luutsniku Pääste 
Ennetuskeskus 
MTÜ 1 

Päästevahendite 
kappide 
taasvarustamine 

Projekti eesmärk on 
veeohutuse tagamine füüsilise 
keskkonna parandamise abil.  
Sihtgrupp on igas vanuses 
suplejad ja kalastajad.   
Projekti käigus taasvarustame 
juba paigaldatud 12 
päästevahendite kappi  
Võrumaa järvede ääres.  
Igasse kappi paneme 2 
päästevesti, jäänaasklid ja 20 
m viskeliini.  
Kapi uksele paigaldame 
infokleebise Kuidas päästa 
uppunut, hädaabi numbri 112 
ning kontakttelefoni, kuhu 
teatada, kui vaja kapi sisu 
täiendada.  
Iga vabatahtlik, kes märkab, et 
kapi sisu on vaja täiendada, 
võib sellest teatada 
kontakttelefonile. 

1293 1228 Võrumaa järvede 
ääres 

555 Projekt on toimiv ning varasemalt 
ennast tõestanud. Vastab 
Päästeameti prioriteetsetele 
tegevustele ja toetuse taotlemise 
tingimustele. 

10. Prangli Saarte 
Selts 

Pääste- ja 
merepäästevõimeku
se ning veeohutuse 
tingimuste 
parendamine Prangli 
saarel Prangli 
Lõunasadamas 

Projekti raames paigaldatakse 
sadama territooriumile 
veepiirile infostend (viitega 
veekogu ohtudele) 
päästerõnga ja viskeliiniga 
(teostatakse seltsi vahendite 
arvelt). 
Parandatakse sadamasild 
asendades ohtlikud, lagunenu 
silla osad. 
Prangli lõunasadamas“ 
muudab veeohutumaks 
(ohutum ja turvalisem 
sadamasilla kasutamine 
sadamat 

7980 5500 Harjumaa, 
Prangli saar 

540 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 



külastavatele inimestele) 
inimeste viibimise Prangli 
lõunasadamas. Samuti on 
projekti teostamise 
tulemusena tagatud 
vabatahtlike päästjate parem 
jalgsi ja autoga juurdepääs 
koos abivajajaga (mööda 
silda RIB päästepaadile ning 
hõljukile Prangli 
Lõunasadamas. 

11. MTÜ Palu 
Puhkajate 
Looduskeskus 

Palu Paisjärve kalda 
kindlustus ohutuse 
tagamiseks 

Eesmärgiks on pakkuda kõigile 
puhkekeskuse 
veeprotseduuride kasutajatele 
turvalist kasutamist. Et kaldad 
on varisenud, tuleb nõlva 
kindlustada ja toestada. 
Hinnapakkumisse kuulub 
nõlva planeerimine, 
geotekstiil, kivid ja haljastus. 

 4438,8 Tartumaa, Nõo, 
Meeri küla 

530 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 

12. MTÜ Puurmani 
Eakate Selts 

Potoonsilla rajamine Uue pontoonsilla rajamise, et 
saaksime kohalikele 
inimestele pakkuda võimalust 
turvaliselt veekogu ääres 
viibida, võimalusel 
suvemõnusid nautida, 
kastmisvett võtta ja 
ujuvvahenditega veele minna 
ning sealt ära tulla. 
Pontoonsillalt vette minek ja 
välja tulek muudetakse 
turvalisemaks, sest sild 
varustatakse roostevabast 
terast redeliga ning silla 
puidust kate ei ole libe 
märjale jalale.  Pontoonsilla 

3912 3552 Jõgevamaa, 
Puurmani 

525 Vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
toetuse taotlemise tingimustele 
läbi füüsilise keskkonna muutmise. 



saame kinnitada kindlalt 
ankurdades kaldasse ja sellele 
ohutuks juurdepääsuks 
paigaldatakse käigusild. 

 

Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi, kuna ei vastanud projekti tingimustele: 

13. MTÜ Kasepää 
Arendus- ja 
Ettevõtluskeskus 
  
  

Veeohutusalane 
Ennetamine! 

Projekti eesmärk on tõsta 
elanikkonna ohuteadlikust 
vältimaks õnnetusi vees. 
Õpetada lastele, noortele ja 
nende vanematele 
veeohutusega seonduvat- nii 
enda ohtu sattumise vältimist, 
kui teiste abistamist. 
Paigaldada veeohutusstend 
koos päästevahendiga, ning 
tutvustada stendil olevat 
infot. 
Viime läbi veeohutuse alase 
perepäeva, kus esinevad 
vastavate erialade spetsialistid 
ja käsitleme järgnevad 
teemad: 
-infovoldikud ja tegevuslehed, 
liikumismängud ja 
joonistamise võimalus lastele 
-päästevesti, -rõnga ja muude 
päästevahendite kasutamine 
-abivajaja märkamine, 
abistamine 
-tundmatus kohas vette minek 
-paadi- ja parvesõidud- kus 
enne sõitu saavad lapsed ja 
noored oma teadmised 

5500 5500 Jõgevamaa, 
Peipsi järv 

X Projekt ei vasta toetuse taotluse 
tingimustele.  
 
Punktis 4.7.6 välja toodud 
tingimusele ei eraldata toetust: 

koolituste ja avalike üritustes 
läbiviimiseks. 
 
Punktis 3.7: Projekti rahastatakse 
esitatud kujul täielikult või 
lükatakse tagasi, osalist 
rahastamist ei toimu. 



rakendada ja õiged 
päästevestid selga panna.  
Tegevustesse kaasame 
lasteaia ja kooli lapsi, et vajalik 
veeohutusega seonduv info 
jõuaks võimalikult paljudeni. 
Et projekti tegevused oleksid 
huvitavamad, lastele 
meelepärasemad ja  
meeldejäävamad, loome 
mitteformaalõppe keskkonna 
ning viime läbi 2 Interaktiivset 
veeohutuse teemalist töötuba 

14.  Tamsalu Noorte 
Naiste ja Noorte 
Meeste Kristlik 
Ühing 
Tamsalu 

Omasid ei lasta ilma 
päästevestita kalale, 
ka Porkunis mitte 

Projekti eesmärk: Porkuni 
Kooli suvelaagri laste 
veeohutusalaste teadmiste ja 
oskuste omandamine läbi 
praktiliste tegevuste. 
Projekti olulisemad tegevused 
on järgmised: 
1. Porkuni Kooli suur 
talgupäev. Talgupäeva 
eesmärgiks on korrastada  
kogu kooliperega Porkuni 
järvede ümbrus. Eriline rõhk 
aga pannakse ujumisrannale 
mida suvelaagri ajal kasutavad 
Porkuni kooli õpilased. 
Porkuni järve ääres olevate 
veeohutustendide (3 tk) 
korrastamine.  
2. Veeohutus teemalised 
õpitoad Porkuni Kooli 
suvelaagris (Suvelaager 
toimub 17.07-24.07. 2022) : 
2.1 Ohutu kalapüügi õpituba; 

5702 5387 Lääne-Viru, Tapa 
vald 

X Projekt ei vasta toetuse taotluse 
tingimustele.  
 
Punktis 4.7.6 välja toodud 
tingimusele ei eraldata toetust: 

koolituste ja avalike üritustes 
läbiviimiseks. 
 
Punktis 3.7: Projekti rahastatakse 
esitatud kujul täielikult või 
lükatakse tagasi, osalist 
rahastamist ei toimu. 



2.2 SUP laua-, paadimatk  
koos veeohutusalase 
koolitusega Porkuni järvel; 
2.3 Põhjalik veeohutusalane 
koolitus Porkuni järve ääres.  
2.4 Veeohutusalane 
orienteerumismäng eelnevalt 
õpitu kinnistamiseks ja uute 
teadmiste rakendamiseks.  
3. Porkuni Kooli suvelaagri 
lapsed külastavad 
Rannarahvamuuseumi ja 
läbivad koolitusprogrammi 
„Kalade põnev maailm! 
4. Porkuni Kooli 
suvelaagrilaste  õppekäik 
Peipsi järve äärde, et teha 
tutvust kutseliste kalameeste 
tööga. Kui ohutu või kui ohtlik 
on suurel järvel kala püüda? 
Kuidas kalamehed tagavad 
enda ohutuse? Kaeme ka 
järve äärde, et näha kas 
kalamehed kannavad 
päästeveste või mitte? 
Uurime välja millised kalad 
järves elavad. Kuidas ja 
millega kalurid kala püüavad. 
Mis saab kaladest edasi? 
Külastame  Peipsi 
Kalatööstuse OÜ-d. Otsime 
vastust ka küsimusele mis asi 
on uhhaa ja kuidas seda 
valmistada. (Pakume lastele 
lõunasöögiks).  Külastame 
püsinäitust „Peipsi järve elu 
tuba“ Tiheda külas.  



5. Suvelaagri laste 
ujumistunnid Porkuni järve 
ääres. 
 

 


