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HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE (maksimaalne punktisumma hindamismaatriksi alusel 800)

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuste taotlusi:

PunktidNr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu
Projekti üld-

maksumus €

Päästeametilt 

taotletav 

summa €

Piir-

kond
Põhjendus

1

MTÜ Vajangu 

Noorsootöö 

Keskus

Veekogu 

tervis ja/või 

ohu allikas

Projekti käigus toimub kaks 

veeohutusalast õppepäeva Vajangu küla ja 

Porkuni Kooli õpilastele. Projekti käigus 

paigaldatakse Porkuni järve kahele 

vastaskaldale veeohutusstendid, koos 

päästerõngastega. 2009,51 1559,51

Lääne-

Virumaa, 

Tamsalu 

vald 626

Projekti on kaastaud erinevad sihtrühmad ning 

terve kogukond. Eelarve on säästlik ja 

otstarbekalt planeeritud.

2

MTÜ Selts Eesti 

Vetelpääste

Talvine 

veeohutus 

harrastus-

kalastajatele

Projekti käigus töötatakse välja talvise 

veeohutuse 8h teoreetiline ja praktiline 

koolitusprogramm, mille sihtrühmaks on 

harrastuskalastajad. Selleks korraldatakse 

eksperimentaalkursus koos 

harrastuskalastajatega ja ajakirja 

„Kalastaja“ autoritega. Kursuse lõppedes 

ilmub samateemaline artikkel ajakirjas 

„Kalastaja“. 1 760,00 1 400,00

Üle-

Eestiline 600

Projekt vastab Päästeameti prioriteetsetele 

tegevustele ja sihtrühmale. Nõudlus 

harrastuskalastajate koolituste järele on suur. 

Tugevad projekti eestvedajad.

3

MTÜ Lehola 

Külaselts

Veeohutus-

koolitus lapse-

vanematele ja 

Lehola kooli 

lasteaia 

õpetajatele

Eesmärk on tõsta lapsevanemate ja Lehola 

lasteaia õpetajate teadlikkust võimalikest 

veekogudega seonduvatest ohtudest ja 

tutvustada neile esmaseid 

päästevahendeid. Lasteaias toimub 

teemanädal ja ekskursioonid. 982,15 750,9 Harjumaa 588

Prioriteetne sihtrühm. Projekti teemakäsitlus on 

hea. Selged ja teostavad eesmärgid. Eelarve ja 

tegevuste maht on tasakaalus.

3710,41

Punktid



Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuste taotlusi:

1

MTÜ 

Avastusõpe

Lapsed 

hoolivad

Projekti eesmärk on BFM Laste 

Filmikooli 5-10 aastaste õpilaste(kuni 72) 

loodud vee- ja tuleohutuse teemaliste 

sotsiaalreklaamidega suunata laiemat 

tähelepanu ühiskonna ohuteadlikkusele. 8666 3215

Tallinn 

ja üle-

Eestiline 436

Idee on väga huvitav - lapsed juhivad 

ühiskonnas tähelepanu  tule- ja 

veeohutusteemadele.  Arusaamatuks jääb 

ennetustegevustes kasutavata materjali tulemuse 

mõõdetavus. Eeldab ameti suurt kaastööd. 

Projektijuhtimise kulud kõrged. Võtame 

koostöö osas eraldi ühendust.

2 MTÜ Piusamaa 

Ohutus 

veekogudel 

erinevatel 

aastaaegadel

Veekogude ohtude koolitused, praktilised 

õppused, koolitused viies  koolis ja viis 

matka 5 030,00 4 020,00

Mere-

mäe, 

Vastse-

liina, 

Misso, 

Kääpa ja 

Orava 

vallad 297

Projektil on küll väga mitmeid partnereid, kuid 

sihtgrupp jääb ebaselgeks ning eelarve on 

ebaproportsionaalselt jaotatud. Ei pea projekti 

rahastamist oluliseks, kuna suurem osa eelarvest 

kulub töötasudeks ja transpordiks. Tegevused 

tunduvad pigem vaba aja sisustavatena. 

Esmaabikulutused pole abikõlbulikud.

3

MTÜ Oiu 

Jahtklubi

Harrastus-

kalurite 

veeohutus-

alase 

teadlikkuse 

suurenda-

mine 

Võrtsjärvel                       

Projekti eesmärk on suurendada 

harrastuskalurite päästevahendite kasutust 

Võrtsjärvel. 2065 1652

Oiu küla, 

Kolga-

Jaani 

vald 181

Prioriteetne tegevus, kuid projekti peategevuse 

tulemuslikkuse osas on kahtlus - vaevalt, et 

lendlehtede jagamine päästevesti kasutama 

paneks. Kes koostaks trükise sisu? 

Ebaotstarbekas eelrve kasutamine. Võimaliku 

koostöö osas võtta ühendust Lõuna 

Päästekeskusega.

4

MTÜ Selts 

Raeküla

Punasel kukel 

pole enam 

Raekülla asja

Projekti eesmärk on tõsta inimeste 

teadlikust tuleohutuse alal ja tagada 

sihtgrupi liikmete kodudes töökorras 

suitsuandurid. 6875 5500

Pärnu, 

Raeküla 

linnaosa 171

Tegemist on Päästeameti tegevuste 

dubleerimisega ja projekti sisu on sarnane 

kodukülastuse formaadile. Koolitused on 

võimalik läbi viia koostöös ametiga, selleks 

pole vaja toetust taotleda. Komisjon ei pea 

küsitluse korraldamist riskigrupi määratlemisel 

heaks lahenduseks. Tegevusi vaadates on 

kahtlus, et võivad tekkida isikute andmekaitse 

probleemid. Projektijuhtimise tasud 

ebaproportsionaalselt suured.



5 MTÜ FirePro

Tuletõrje-

spordi 

vennaskond II

Projekti „Tuletõrjespordi vennaskond“ 

edukas käivitamine annab põhjuse 

tuletõrjespordi edasi arendamiseks Ida-

Virumaal. Tuletõrjespordi vennaskond II 

projekti eesmärk on tuletõrjespordi 

propageerimine noorte hulgas ning B 

vanuserühma võistlustest osavõtmine. 11011,02 5328,51

Ida-

Virumaa 

piirkond

Narva 

linn, 

Sillamäe 

ja Narva-

Jõesuu 0

Ei vasta projektikonkursi 2014.a. prioriteetidele 

ja tegemist on ameti tegevuste dubleerimisega. 

Koostöö osas võtta ühendust otse Ida 

Päästekeskusega.

6

Kuremaa 

Vabatahtlik 

Järvepääste

Ohutu 

ujumine ja 

algõpe 

kodulähedasel 

veekogul 

Projekti eesmärgiks on parandada 

Kuremaa ja Voore piirkonna inimeste 

ujumisoskust ning veekogu lähedusega 

kaasnevat veeohutust. 4960,1 3968

Kuremaa 

ja Voore 

rand 0

Seisukoht projekti mitte toetada. Projektis on 

tegevused, mille kulutused pole abikõlbulikud 

(eelkõige paadi soetamine).Sihtrühm on väike. 

Palju erinevaid tegevusi, mis pole seotud 

eesmärgi saavutamisega.


