
Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele 2015 

Lisa 1 

HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE (maksimaalne punktisumma hindamismaatriksi alusel 700) 

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu 

Projekti 
üld-

maksumus 
€ 

Päästeametilt 
taotletav 
summa € 

Piir-
kond 

Punktid Põhjendus 

1 
MTÜ Võru 

Veri 

„Võrumaa laste 
veeohutus- ja 
ujumisõpetus 

2015“ 

Projekti tegevused on: 
- algklassi laste ujumise algõpe ja 
veeohutusalaste teadmiste õpetamine; 
- veeohutusalase teavitusvoldiku 
koostamine ja jagamine kogukonnale; 
- infotund lastevanematele ja 
õpetajatele. 

24488,42 3804,42 Võrumaa 546 

Projekt vastab Päästeameti 
prioriteetsetele tegevustele ja 
sihtrühmale. Eriti oluline on 
maapiirkondades elavate laste 
ujumisõpe, kuna lisatoetuseta on 
kaugel asuvasse ujulasse 
jõudmine piiratud. Võru Tarbijate 
Ühistu, projekti kaasfinantseerija, 
panustab projekti suures mahus. 
Eelarve osas kooskõlastada 
projekti teavitamise kuluread 
Päästeametiga. 

2 
MTÜ Narva 
Kaugtöö- ja 

Koolituskeskus 

„Tuleõnnetuste 
ennetamine 
Kudruküla 

suvilapiirkonnas“ 

Projekti eesmärgiks on tuleõnnetuste 
vähendamine suvilapiirkonnas. 
Koostöös Narva Aiandusühistute 
Liiduga viiakse läbi Narva Kudruküla 
linnaosa viies suuremas 
aiandusühistus, kus on liikmeid 
rohkem kui 130 ühes ühistus, läbi 10 
üritust „Märka tuleohtu, enneta 
õnnetust“. 

1687,7 1424 
Ida-

Virumaa 
532 

Projekt on vastavuses konkursi 
tingimuste ja prioriteetidega. 
Tuginedes statistikale on suur 
vajadus tegeleda suvilapiirkonnas 
tuleohutusega. Simulaatorite 
kasutamise osas võtta ühendust 
Ida Päästekeskuse 
ennetusbürooga.  

3 MTÜ Ekuubis 

„Tuleõnnetuste 
ennetamine läbi 

interaktiivse 
simulatsiooni“ 

Projekti käigus luuakse 3D 
interaktiivsesse õppekeskkonda uus 
interaktiivne „tuleohutuse moodul“. 

5500 4675 
Üle-
Eesti 

527 
Uuenduslik ja jätkusuutlik 
algatus, mille kasutamine on 
paindlik ning sobiv sihtrühmale. 



Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu 

Projekti 
üld-

maksumus 
€ 

Päästeametilt 
taotletav 
summa € 

Piir-
kond 

Punktid Põhjendus 

1 

MTÜ Kavilda 
Vabatahtlike 
Pritsimeeste 

Selts  

„Veeohutuspäevad, 
praktilised näited 

ja liuvälja 
rajamine” 

Projekti tegevused: 2 perepäeva, kus 
vanemad saavad koos lastega 
õpetlikke nõuandeid ohutult jääl ja 
vees liiklemiseks, viiakse läbi uppunu 
päästmine jääaugust ning korratakse 
üle põhilised valupunktid. Ühe päeva 
raames luuakse ka ohutu avalik 
liuväli. 

  Tartumaa - 

Kuna projekti dokumentatsioon 
oli vigane ning määratud 
tähtajaks puuduseid ei 
kõrvaldatud, siis komisjon 
projektitaotlust ei hinnanud. 
Liuvälja rajamise puhul on 
tegemist Päästeameti 
dubleeriva tegevusega. 
Ettepanek perepäevade 
korraldamisel võtta ühendust  
otse Lõuna Päästekeskusega. 

2 
Eesti Euroopa 

Liikumine 
MTÜ 

„Turvalisema 
elukeskkonna 

nimel!” 

Eesmärk on tõsta noorte inimeste 
teadlikkust vee-ja tuleohutusest ja 
kaasata neid teavitamise protsessi läbi 
filmitöötubade. 

6235 5265 Üle-Eesti - 

Päästeametil on varasem 
koostöö Kinobussiga ning tegu 
on pigem jätkuprojektiga. 
Ettepanek jätkata koostööd 
otse Päästeametiga 
ohutuspäevade alaselt.  

3 
MTÜ 

MOTOKLUBI 
K&K 

„Ohutu kütmine ja 
turvalised 

kodukolded“ 

Eesmärgiks on tuleohutusalane 
teavitustöö teoreetiliste loengute ja 
praktiliste tegevuste kaudu. 7 kuu 
jooksul koolitatakse grupitöö meetodi 
kaudu 48 Valga linnas ja lähivaldades 
ning suvilapiirkondades elavaid 
väikelaste emasid, muukeelset 
elanikkonda ja toimetulekuraskustes 
perekondi , kellel on kodus ahjuküte. 

5865 4675 Valgamaa - 

Eelarve ei ole kooskõlas 
projekti tegevuste- ja 
eesmärkidega. Sihtgruppi saab 
koolitada koostöös Lõuna 
Päästekeskusega. 

4 
MTÜ 

ELamUsKOOL 

„Läbi teadmiste 
vabatahtlikuks 

päästjaks“ 

Projekti tegevused:  
- Lõhkekehadega seotud ohutuse päev; 
-  Esmase vetelpääste koolituse; 
-Tervisepäev; 
- Võrumaa noorte suvepäevadel tule ja 
veeohutuse teadmiste jagamine, 

4754 4009 Võrumaa - 

Ettepanek võtta ühendust 
ohutuspäevade osas Lõuna 
Päästekeskusega. Eelarves on 
vahendite soetamisele suur 
osakaal. Komisjoni otsus on 
pigem toetada tegevusi, mitte 



- Suvine veeohutuspäev  vahendeid. 

5 MTÜ Amanda 

„Elektriohutus ja 
küttesüsteemide 

korrashoid-
õnnetuste 

ennetamine 
Haanjamaal“ 

Projekti tegevused: Ennetusnädala ja 
kahe ennetustöö õppepäeva 
läbiviimine (Elektriohutusalase teabe 
õppepäev ja õppepäev maapiirkonna 
küttesüsteemidest). 

  Võrumaa - 

 Kuna projekti 
dokumentatsioon oli vigane 
ning määratud tähtajaks 
puuduseid ei kõrvaldatud, siis 
komisjon projektitaotlust ei 
hinnanud. 

 


