Päästeameti poolt 2013. aastal toetavate ja mittetoetavate projektitaotluste nimekiri
HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE (maksimaalne punktisumma hindamismaatriksi alusel 800)
Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuste taotlusi:
Jrk.nr Organisatsioon

1 MTÜ FirePro

MTÜ Laulasmaa
2 Spordiklubi

3 MTÜ Nora

Projekti nimi

Tuletõrjespordi
vennaskond

Turvaliselt veel ja jääl

Lastenäidendi
„Jeebuse ja Ottomari
seiklused“ esitamine
lasteaedades ja
koolides

Päästeametilt
Projekti
taotletav summa
üldmaksumus €
€

7938,58

7532,37

4042, 34

5134,07

3731,81

3362,34

Maakond

Ida-Virumaa

Harjumaa

Tartumaa

Punktid

Põhjendus

694

Noorte hulgas tuletõrjespordi propageerimine.
Treeningud, koolitused ohutusest ja laager
sihtrühmale.Põhjalik ja detailne projekt.
Tugev meeskond. Suunatud venekeelsetele
noortele.

664

Kohaliku kogukonna veeohutusalase
teadlikuse tõstmine. Projekt hõlmab piirkonna
laste ujumisõpetust ning veeohutusalast
koolitust. Edaspidi rohkem KOV-iga
koostööd teha. Suur vabatahtliku töö panus.
Veeohutuse teema käsitlemine erinevate
sihtrühmade seas. Koolituskavad eelnevalt
kooskõlastada Päästeametiga.

582

Tule-ja veeohutust käsitleva näidendi
lavastamine ja etendamine koolides ning
lasteaedades.Eelarve on põhjendatud. Oluline
stsenaarium eelnevalt PA-ga kooskõlastada.
Lähenemine on huvitav ja eesmärki toetav.
Päästeamet on huvitatud, et etendustega
jõutakse igasse maakonda.

Eesti Puuetega Inimeste Erivajadustega
inimeste veeohutus
4 Ujumisliit

5 MTÜ Võru Veri

Emumäe
6 Arenduskeskus

Võrumaa lapsed
õpivad ujuma

Kuula näkki

6875,00

18402,00

5500,00

3650,00

5490,52

4941,46

46238,47

26319,68

Harjumaa

Võrumaa

LääneVirumaa

516

Erivajadustega inimeste koolitamine vees
ohuolukordade vältimiseks ja ohuolukorras
käitumiseks. Projekt on läbi mõeldud,
sisuline. Kasutatav metoodika ja eelarve
täpsustada eelnevalt Päästeametiga. Pakub
aastaringset tegevust. Projekti läbiviimise
meeskonna suurus läbi mõelda.

485

Projekti eesmärgiks on parandada Võrumaa
laste ujumisoskusi ning tõsta teadlikkust
õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks. Palju
täiendavat kaasrahastust. Suure transpordikulu
katab kaasfinantseerija. Teavitusmaterjali
sisu ja jaotamine PA-ga täpsustada. Lisaks
ujumisoskuste parandamisele täpsustada PAga koolituse teoreetiline pool.

475

Pandivere piirkonna 10 kooli 1-4. klassi
õpilastele kevadised, suvised ja sügisesed
veekeskkonna õppepäevad.Projekt on hästi
üles ehitatud, teooria-praktika-tagasiside.
Oluline sihtgrupp.

381

Nelja vee- ja tuleohutusalase õppepäeva läbi
viimine erinevates maakondades lasterikastele
peredele.Projekti eerlarves küsitakse rahastust
tegevustele, mis on PA poolt juba tasustatud.
Topeltrahastamine. Võtta projekti pääste osa
elluviimiseks päästekeskustega väljaspool
projektikonkurssi ühendust.

Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuste taotlusi:

Eesti Lasterikaste
1 Perede Liit

Lasterikaste perede
vee-ja tuleohtusalased
õppepäevad

7140,20

5471,55

Viljandimaa

Luige Kandikeskus
2 MTÜ

Kus suitsu, seal tuld

1 786,00

1 590,00

Harjumaa

366

Ida-Harjumaa
3 Invaühing

Mereohutuse ja pääste õppus Paatsalu
merespordilaagris

8240,00

4800,00

Harjumaa

360

Platsirendi kulu pole tegevuste elluviimiseks
hädavajalik. Eelarve jäi segaseks. Esmaabi
õpetamine pole prioriteetne tegevus. Pääste
kaasamiseks võtta ühendust Põhja
Päästekesuse ennetustöö bürooga.
Puuetega inimeste veeohutusalase
kompetentsi tõstmine ja õnnetuste
preventsioon kahepäevase laagri
kaudu.Eelmine aasta esitati samalaadne
projekt, mida rahastati väiksemas summas.
Toitlustuse ja majutuse kulud on liiga suured.
Arusaamatuks jääb, kas sihtrühm on sama,
mis eelmine aastla või on kaasatud uued
inimesed.

332

Vähekindlustatud peredele tuleohutusalase
tevitus- ja tugiteenuse pakkumine. Õppepäev
ning kodukülastused
korstnapühkijaga.Sisuliselt dubleerib PA
kodukülastusi. Sihtgrupp on õige, kuid
eelarve ja tehtav töö ei ole kooskõlas.
Andureid soetatakse 40, kuid külastatakse 15
kodu (?). Eelarve jagunemine jääb
arusaamatuks. Küttekolletega majapidamistes
võiks mõelda ka vinguanduri vajalikkusele.

328

3 x 2 veeohutusteemaliste koolituspäevade
läbi viimine Tapa valla õpilasmalevas
osalevatele ning laste ja noortekeskust
külastavatele noortele.Dubleerib otseselt PA
tegevusi, mis sellele sihtrühmale suunatud.
Koostöö arendamiseks võtta ühendust
maakonna ennetajatega. Projekt katab väikese
arvu lapsi eelarve summa kohta.
Omafinantseering ja projekti tulemus segased.

Tartu Lastekaitse
4 Ühing

Perede
tuleohutusalase
turvalisuse tõstmine

Oskan kaitsta ennast
5 Tapa Lastekaiste Ühing ja teisi

2803,42

3557,80

2465,42

3177,80

Tartumaa

LääneVirumaa

6 Vanamõisa Seltsimaja

Alansi Vabatahtlik
7 Päästeselts

8 Lõime Koda MTÜ

Vanamõisa
käsitöölaada ja
suvelõpupeo päästeala

Korstnad ja
küttekolded korda

Elukutse riski piiril

MTÜ Klooga-Paldiski Tänaseid toimetusi
ära viska homse varna
9 Restart Selts

MTÜ Hokiklubi
10 Uudeküla

Kindel jalgealune
Uudeküla liuväljal

5442,36

5 404,00

6000,00

6116,00

6110,00

5500,00

4302.96

4500,00

5500,00

5490,00

Harjumaa

Harjumaa

Ida-Virumaa

Harjumaa

Lääne-Virumaa

326

Ürituse külastajate ja piirkonnaelanike
tuleohutusalase teadlikuse tõstmine.PA-ga
juba osalemiskokkulepe laadal tehtava
teavitustöö osas saavutatud. Dubleerib PA
tegevusi, ega anna lisaväärtust.

324

Vormsi ja Kõue vallas 2 korstnapühkija,
pottsepa koolitamine ennetustöö eesmärgil.
Kindlasti pole PA nõus kogu koolitust kinni
maksma. Kodukülastuste ja tegevuste arv
eelarve kohta liiga väike. Dubleeriv tegevus.
Võimalik seltsiga teistel tingimustel koostööd
teha, kuna Päästeametis korstnapühkijate
koolitamise projekt alates sellest aastast töös.

310

Päästja elukutset ja ennetussõnumeid
sisaldava nelja videofilmi tootmine. Projekti
kirjeldus ei sisalda ennetussõnumeid.
Videofilmide tootmiseks tuleks osta eetriaega,
milleks raha pole planeeritud. Puudub
ennetustöö sõnumite kirjeldus.

310

7-26 a. noorte ohutusalased õppepäevad ja
suvekool. Sihtrühm liiga lai. Eesmärk jääb
segaseks. Tegevused kattuvad osaliselt PA
tegevustega. Liiga vähe tegevusi eelarve
suuruse kohta. Laagrisse kaasatud liiga vähe
lapsi, jätkusuutlikus puudub. Puuduvad
kokkulepped läbiviijatega.

282

Suurendada laste ja noorte veeohutust,
pakkudes arendavaid tegevusi talvekuudel
Uudeküla liuväljal.Tegemist on noorte vaba
aja sisustamisega. Ei ühti veeohutuse
eesmärkidega. Liuvälja rajamise osas võib
otse ühendust võtta Ida-Päästekeskusega.

11 MTÜ RAI

Veeohutuse koolitus
Raplamaal

MTÜ Saadjärve
Koolituselt võitjaks 12 Vabatahtlik Järvepääste vees!

Ahhaa, õnnetus ei
13 Teaduskeskus AHHAA hüüa tulles!

3 450,44

6038,20

9 630,00

3 088,00

5433,90

5 500,00

Raplamaa

Tartumaa

Tartumaa

280

Erinevate elanikkonna gruppide
veeohutusalase kompetentsi tõstmine ja
õnnetuste ennetamine 1-päevase koolitusega.
Ebaselgeks jääb, kes on aktiivne Raplamaa
elanik (sihtrtühm). Eelarve on tegevuste kohta
liiga suur. Dubleerib veeohutusalaseid PA
koolitusi. Projekti eesmärk ja tulemus jäävad
ebaselgeks.

164

Dubleerub PA tegevustega. Projekti eesmärk
ja sihtrühm jäävad ebaselgeks. Lõpuni läbi
mõtlemata ideed. Kindlasti ei paku
päästevaldkond meelelahutuslikku tegevust.
Eelarve koosneb suurel määral varustuse
ostust ja töötasudest.

0

Projekti teema polnud selle aasta
prioriteetsete teemade seas.Usaldusväärsed
läbiviijad. Sobitub demineerimise teemaga,
võtta ühendust ja teha koostööd
Demineerimiskeskusega. Hea ja huvitav
projekt. Edaspidi mõelda projekti
laiendamisele ka teistesse piirkondadesse.

