
 

 

 

Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele 2023 

“Ole valmis - kogukondade võimestamine kriisideks valmistumisel” 

TOETUSE TAOTLEMISE TINGIMUSED 

 

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis 

turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning abistab inimesi õnnetuse korral kiirelt ja 

professionaalselt.   

 

Üldsätted  

 

Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning 

kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse 
turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!  

 
Ohutuse ja turvalisuse perspektiivis käsitleme kogukonda geograafiliselt - kogukonnaks on 
kohalikud külaseltsid, asumkonnad, piirkonna kogukonnad. Üldiselt veavad sellise id 

kogukondi eest kohalikud aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kellest pikas perspektiivis saavad 
koostööpartnerid kohaliku omavalitsuse ning turvalisusega tegelevate ametkondadega. 

Kogukonna liikmeteks on enamasti piirkonna aktiivsemad alalised ning mittealalised elanikud, 
kes ühiselt seisavad teineteise heaolu eest ning soovivad üheskoos oma heaolu parandada 
punktides, kuhu kohaliku omavalitsuse tegevus ja ametnikud sageli nii kiiresti ei ulatu 

ressursside vähesuse või vajalike ressursside puudumise tõttu. 
 

Päästeamet toetab: 

1. Kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi ja erilahendusi, mis 
suurendavad kriisideks valmisolekut; 

2. Projekte, mis aitavad lahendada järgmiseid probleeme: 

 Kogukonnad ei ole läbi mõelnud, kuidas ühiselt kriisiolukorras hakkama saada ja 
haavatavaid kogukonna liikmeid toetada. Pole kaardistatud, kus koguneda, millised on 
kogukonnas olevad vahendid, varud ja kogukonna liikmete oskused, mida 

kriisiolukorraga toimetulekuks rakendada. Pole kaardistatud ja läbi mõeldud, kuidas 
kogukond saab abistada haavatavaid sihtrühmi. Kokku pole lepitud, kuidas toimub 
kriisiolukorras infovahetus ja millised on alternatiivsed sidekanalid.  

 Seoses ulatuslike elektrikatkestuste võimaluse tõenäosuse suurenemisega on 
kogukonnad haavatavad, mistõttu tuleks soodustada kogukondade kerksuskeskute 

loomist ja varustamist vajalike vahenditega ning kogukonna liikmeid vajalike 
oskustega.  

 

Abikõlblikud tegevused: 

 Kogukonna kriisi- ehk kerksuskeskuse kohandamistööd, et kriisiolukorras oleks 
kogukonna liikmetel koht, kust saab abi ja infot (nt generaatorivalmiduse ehitamine); 

 Kogukonna ettevalmistamine elektrikatkestuseks nt väikese generaatori, akujaama, 
akupankade ostmine kogukonnale (eeskätt külale); 

 Kogukonna ühiste meditsiinivahendite varu hankimine; 

 Muud soetused kriisi- ehk kerksuskeskusele, mis toetavad kogukonna kriisivalmidust 
(nt. sooja toidu valmistamise vahendid - matkapliidid, priimused; toidutermosed; 



veepuhastusfiltrid, veepuhastustabletid ja joogivee säilitamise nõud; akuga toimivad 
valgusallikad; patarei- või akutoitel raadio jne.). 

 
Tingimus: tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega (vajalik kinnituskiri) ja 
asukohapõhise päästekeskusega. Asukohapõhine päästekeskus viib koos kohaliku 

omavalitsusega osalevale kogukonnale läbi kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani 
koostamisel, projekti elluviiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kogukonna 

kriisiplaani koostamisel. 
 

1. Nõuded taotluse esitajale 

 

1.1. Projekti rahastamise taotlejaks võib olla vastavalt mittetulundusühingute (MTÜ) seadusele 

asutatud ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ-d.  
1.2. Taotleja võib projekti kaasata partnereid avalikust-, era- ja mittetulundussektorist.  
1.3. Taotleja peab olema võimeline esitatud projekti ellu viima, omades vastava ala kompetentsi või 

kaasates selleks koostööpartnereid. 

 

2. Nõuded taotluse esitamiseks ja vormistamiseks  

 

2.1. Toetuste andmine toimub avaliku konkursi korras. 

2.2. Konkursi kuulutab välja Päästeamet rahastamise teate avaldamisega vähemalt ühes üleriigi lise 
levikuga päevalehes ning Päästeameti kodulehel vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluse 

esitamise tähtaega.  
2.3. Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 

 taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-või likvideerimismenetlust;  

 taotlejal ei ole riiklikku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga 

maksukorralduse seaduse tähenduses; 

 juhul, kui taotleja on eelnevalt saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest, 
Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, 

siis on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 

 taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametiala se, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest. 

2.4. Projekti tegevused tuleb enne taotluse esitamist kooskõlastada projektikonkursi vastava 
piirkonna koordinaatoriga: 

 Põhja Päästekeskus (Tallinn ja Harjumaa), Anastassia Tulskaja, tel 5346 5973; e-post: 
anastassia.tulskaja@rescue.ee;  

 Ida Päästekeskus (Lääne- ja Ida- Virumaa), Helen Potman, tel 525 6938, e-post: 
helen.potman@rescue.ee;   

 Lõuna Päästekeskus (Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, 
Valgamaa), Riivo Mölter, tel. 5347 9787,  e-post: riivo.molter@rescue.ee;   

 Lääne Päästekeskus (Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa) , 
Marju Metsaots, tel. 5919 1524; e-post: marju.metsaots@rescue.ee.  

2.5. Projekti digitaalselt allkirjastatud vormikohane rahastamistaotlus koos lisadega (eelarve, 

kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri jms) esitatakse Päästeametile hiljemalt 31.12.2022 
elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (e-mailile märge „Projektikonkurss“).  

2.6. Taotlus peab olema koostatud eesti keeles, vormikohaselt ja korrektselt, sisaldama kõiki nõutud 
andmeid. Taotlusvorm ja selle lisad on kättesaadavad Päästeameti kodulehel www.rescue.ee. 

2.7. Projekti rahastatakse esitatud kujul täielikult või lükatakse tagasi, osalist rahastamist ei toimu. 

2.8. Projektitoetuse abikõlblik periood on 01.02.-30.09.2023. 
2.9. Päästeamet esitatud projektitaotlusi ei tagasta.  
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3. Taotluse rahastamise kriteeriumid 

 

3.1. Projekt peab toetama kogukondlikul tasandil kriisivalmiduse suurendamist ja vastama 
üldsätetes kirjeldatud teemale ning olema suunatud etteantud tulemuste saavutamisele. 

3.2. Päästeametilt taotletavate rahaliste vahendite ülemmääraks on 2000 (kaks tuhat) eurot ühe 

taotleja kohta. Projekti kogumaksumusele piirangud puuduvad.  
3.3. Projekti oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt 10 (kümme) % projekti 

kogumaksumusest.  
3.4. Kaasfinantseerijate olemasolul tuleb lisada selle asutuse või organisatsiooni garantiik ir i 

finantseeritava summa osas.  

3.5. Muudest allikatest rahataotluse küsimise korral tuleb Päästeametile esitatavas taotluses ära 

märkida, kellelt ja millises summas kaasfinantseerimist taotletakse. Kaasfinantseer ingu 
vastusest tuleb teavitada ka Päästeametit. Muu allika võimaliku eitava vastuse korral ei tohi see 
saada Päästeameti toetuse saanud projekti elluviimist takistavaks asjaoluks ning puuduv summa 

tuleb asendada omafinantseeringuga. 

3.6. Projekti tulemusena tekkivate materjalide, uuringute jms kasutamise õigused kuuluvad 

Päästeametile pärast toetuse saamist ja projekti elluviimist.   

3.7. Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud toetuse saaja poolt projekti abikõlblikkuse perioodi 
jooksul, vastavad projektieesmärkidele ja tegevustele, on vajalikud ja põhjendatud ning on 

otseselt seotud projekti elluviimisega.  

3.8.  Mitterahalised kulud on oma- või kaasfinantseeringu osas abikõlblikud ning need tuleb näidata 

taotluse eelarves ja peavad olema dokumentaalselt tõestatud ja kontrollitavad. 

3.9. Taotluse abikõlblikud kulud on: 

 projekti elluviimiseks vajalikud sisse ostetavad kaubad ja teenused (projekteerimine, 
materjalid jne);  

 otseselt projekti läbiviimisega seotud side-, transpordi-  ja kommunikatsioonikulud. 
3.10. Toetust ei eraldata: 

 taotlustele, mille puhul kavandatav tegevus ei toeta üldsätetes loetletud probleemide 
lahendamist või ei aita kaasa kriisivalmiduse suurendamisele ;  

 taotlevate organisatsioonide püsi- ja halduskuludele, intressidele ja viiviste le, 
stipendiumitele;  

 investeeringutele põhivarasse, sh renoveerimistööd, kontorisisustuse soetamine. Vahendite, 
rajatiste, tehnika soetamist toetatakse juhul, kui need on projekti eesmärkide saavutamiseks 

hädavajalikud; 

 taotlustele, mis on ajendatud ärihuvidest ning on suunatud kasumi saamisele; 

 taotlustele, mis on juba finantseeritud riiklikest vahenditest; 

 koolituste ja avalike ürituste läbiviimiseks. 
3.11. Juhul, kui projektiga kaasnevad tegevused hõlmavad valdkondi, mis ei ole otseselt seotud 

päästealaga (näiteks liiklusohutus, looduskaitse, tervishoid jne), peavad nende tegevustega 

seotud kulud olema kaetud teistest allikatest ja eelarves eraldi välja toodud. 

 

4. Taotluste hindamine ja toetuse eraldamine 

 

4.1. Esitatud projektide rahastamise taotlused vaatab läbi ning hindab Päästeameti peadirektori 
käskkirjaga moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad Päästeameti esindajad.  

4.2. Päästeamet kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja 

taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest Päästeametis. 



4.3. Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei 
vasta nõuetele, antakse taotlejale mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei 

kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine komisjoni protokollilise 
otsusega, milles tuuakse välja taotluse rahuldamata jätmise põhjus ja puudused. Otsus tehakse 
taotlejale kirjalikult teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.  

4.4. Päästeamet jätab taotleja taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtajaks esitanud varem 
saadud toetuse kasutamise aruannet. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat 

kirjalikult.  
4.5. Komisjoni otsus avaldatakse konkursil osalenutele 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse kinnitamist 

Päästeameti kodulehel www.rescue.ee.   

4.6. Projektitaotluste hindamisel lähtub komisjon järgnevatest kriteeriumitest: 

I.   Projekti sisuline põhjendatus (20%):  

 projekti vastavus konkursi prioriteetsetele teemadele, probleemiasetus, vajaduste kirjeldus 
(peaeesmärk ja alaeesmärgid, vajaduste tuginemine konkreetsetele andmetele, koostöö 
kohaliku päästekeskusega); 

 korrastatava objekti asukoha valik ja sihtgrupi kirjeldus (sihtgrupi suurus, vanus, rahvus, 
piirkond). 

II.  Projekti tegevuste kirjeldus ja ajakava (20%): 

 projekti tegevuste praktiline väärtus ja vastavus püstitatud eesmärkidele; 

 realistlik ja otstarbekas aja planeerimine.  
III. Projekti tulemused (20%): 

 eeldatavad tulemused ja kriteeriumid, mille alusel hinnatakse projekti õnnestumist ja 
tulemuslikkust (tulemused on selged, realistlikud ja mõõdetavad ning riigile kriiside 
ennetamisel vajalikud); 

 võimalikud jätkutegevused peale Päästeameti poolset projekti rahastamise lõppemist. 
IV. Projektimeeskond (10%): 

 organisatsiooni ja meeskonna võimekus projekti ellu viia. 
V. Eelarve (30%): 

 kulude põhjendatus; 

 eelarve säästlikkus (eelarves väljatoodud summad kajastavad tegevuste realistlikke 
maksumusi);  

 efektiivsus (kulutatud ressursi ja tegevuste tulemuste suhe).  
4.7. Tegevuse toetamiseks esitatud taotlused kuuluvad rahuldamisele vastavalt hindamise käigus 

koondhinnete alusel tekkinud paremusjärjestusele taotlusvoorus toetuseks eraldatud vahendite 
lõppemiseni. 

4.8. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus ei asetu pingereas kohale, mis võimaldab taotlust 
toetada. 

4.9. Komisjon esitab rahastamisettepanekud 5 tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse tegemist 

peadirektorile kinnitamiseks.  
4.10. Taotleja saab rahastamise otsuse peale esitada vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul vastava otsuse teadasaamisest. 
4.11. Päästeamet valmistab ette projekti rahastamise lepingu 10 tööpäeva jooksul pärast 

rahastamisotsuse kinnitamist.  

4.12. Tulenevalt Päästeameti või kaasfinantseerijate huvidest, võib lepingu sõlmimisel teha 
projektis täpsustusi. Muudatuste rahastamine fikseeritakse lepingus, märkides seejuures iga 

osapoole kohustuse eraldi. 
4.13. Leping sõlmitakse Päästeameti ja heakskiidetud projekti taotluse esitanud MTÜ vahel. Leping 

vormistatakse kahes identses ja võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest iga pool 

saab ühe eksemplari, või allkirjastatakse digitaalselt, mis loetakse vastavalt tsiviilseadus t iku 
üldosa seaduse § 80 alusel võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. 

4.14. Lepingu sõlmimise järel avalikustab Päästeamet oma kodulehel järgneva teabe: 

 toetuse saaja nimi; 
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 toetatud tegevuse kirjeldus; 

 toetuse suurus eurodes; 

 toetuse periood. 
 

5. Kontroll projekti rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise üle  

 

5.1. Päästeametil on õigus kontrollida taotlejaga sõlmitud lepingu alusel, kas projekti rahastamiseks 
eraldatud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt. Kontrolli 
läbiviimisest teavitatakse toetuse saajat ette vähemalt 2 (kaks) tööpäeva . Päästeametil on õigus 

saada MTÜ-lt toetuse sihipärast kasutamist tõendavate dokumentide koopiaid ning nimetatud 
dokumentides olevate andmete õigsuse kahtluse korral tutvuda dokumentide originaalidega.   

5.2. Toetuse saaja peab 20 (kahekümne) päeva jooksul pärast projekti elluviimise tähtaja 
möödumist esitama Päästeametile vormikohase tegevus- ja finantsaruande läbiviidud tegevuste 
ning eraldatud vahendite kasutamise kohta (Lisa 4. Tegevus- ja finantsaruanne). Lisada tuleb 

koopiad kuludokumentidest. 
  5.3. Aruannete vormid on saadaval Päästeameti kodulehe l www.rescue.ee. 

5.4. Juhul, kui selgub, et eraldatud toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt, toetuse saaja esitab 
dokumentides eksitavat informatsiooni või rikub muul viisil lepingust tulenevaid kohustusi, on 
Päästeametil õigus nõuda toetuse saajalt eraldatud toetuse tagastamist koos intressiga 

võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 ettenähtud määras.  
5.5. Toetuse saaja peab avaldama Päästeameti toetuse ja projekti tegevusi meedias. Päästeameti 

sümboolika (logo) kasutamine on nõutav koduleheküljel, meedias jms ning kooskõlastatakse 

eelnevalt Päästeametiga. 

5.6. Juba käivitunud projekti muutmisel või selle vajadusel, tuleb see eelnevalt kooskõlastada 

Päästeametiga, esitades seejuures kirjalikult muudatuste kirjelduse.  

5.7. Lepingutingimuste rikkumise ilmnemise korral on Päästeametil õigus projekti finantseerimine 

peatada ja nõuda tagasi eelneva finantseerimise ulatuses eraldatud toetussummad.  

 

Lisainformatsiooni konkursi kohta saab Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee või 
projektikonkursi koordinaatorilt: Pilleriin Kurg, ennetustöö osakonna nõunik, tel 5428 0154, 

pilleriin.kurg@rescue.ee . 
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