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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele 2016 

Lisa 1 

HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE 

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu 

Projekti 

üld-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1 
MTÜ Tamsalu 

NNKÜ-NMKÜ 

Muna õpetab 

kana ja kana 

õpetab muna 

17.-24. 07.2016 toimub Porkuni koolis  

puuetega laste suvelaager.  Laagris 

osaleb 30 erivajadusega last. Laagri 

kestvus  8 päeva.   Laagri kaks viimast 

päeva on  veeohutuspäevad, mille 

käigus  saavad uusi veeohutus 

teadmisi nii lapsed kui ka 

lapsevanemad.   

1330,60 1175,60 
Lääne-

Virumaa 
560 

Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele ja 

sihtrühmale. Projektiga 

pakutakse praktilisi ennetavaid 

tegevusi erivajadustega lastele. 

2 Aga Mina MTÜ 

Väikelastele 

vigastuste 

ennetuse 

õppematerjal 

põrandamäng 

„AGA MINA“. 

Põrandamängu integreeritakse 

päästeala ennetusvaldkonna tule-ja 

veeohutuse teemad. Lisaks toodetakse 

11 mängu, mille saavad 2015/2016. 

õppeaastal Aga Mina etenduse tellinud 

lasteaiad. 

8500 5500 Kogu Eesti 556 

Projekt on vastavuses konkursi 

tingimuste ja prioriteetidega. 

Jätkusuutlikkus on tagatud uue 
teemavaldkonna 

integreerimisega  ja 

soetatavate mängude abil.  

3 
MTÜ Juminda 

Poolsaare Selts 

Juminda 

poolsaare noorte 

merepäästjate 

laager 2016 

Merepäästelaagri eesmärk  on õpetada 

Kuusalu valla lastele ja noortele 

mereohutusega seonduvat – nii enda 

ohtu sattumise vältimist kui teiste 

abistamist; tagada muuhulgas 

järelkasv vabatahtlike merepäästjate 

ridades. Selleks õpetatakse ja 

lihvitakse ujumisoskust, merel 

päästevarustuse kasutamist ja 

ohuolukordades tegutsemist ning 

antakse baasteadmised esmaabist. 

1655 1560 Harjumaa 542 

Projekt aitab kaasa konkursi 

tingimustes oleva probleemi 

lahendamisele. 

Projekt omab olulist rolli 

päästeala järelkasvu tagamisel. 
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4 

Paide 

Vabatahtliku 

Tuletõrje Selts 

Tuletõrjespordi 

juhendajate 

algkoolitus 

Projekti eesmärgiks on ette valmistada 

kompetentsed eestvedajad, kes on 

võimelised tuletõrjesporti noortele 

tutvustama ning alast huvitatud 

noorteringe juhendama. Selleks 

korraldatakse vabatahtlikele seltsidele 

ja noorteringide juhendajatele 

õppepäev, mille raames antakse 

teoreetilised algteadmised ning 

praktilised oskused iseseisvaks 

juhendamiseks. Toetava materjalina 

valmib ka noortele propageeriv video. 

Projekti on kaasatud alast huvitatud 

noorteringide juhendajad ja liikmed 

vabatahtlikest seltsidest üle-Eesti. 

765 710 Järvamaa 484 

Projekt aitab kaasa noorte 

tuletõrjespordi harrastajate 

arvu suurendamisele. Vastava 

videomaterjali valmimise 

vajadus on põhjendatud. 

5 

MTÜ Ridala 

Pritsumeeste 

Selts 

Tõnise-Mihkli 

tallu küttekolde 

ehitamine 

Projekti eesmärk on muuta 

tuleohutuks lastega pere kodu. 

Majapidamises elav leibkond on 7-

liikmeline. Maja, kus pere elab, on 

nende omanduses. Kinnistul asunud 

elumaja on tulekahjus hävinud 1982. 

a. Majas asuvad pliit, soemüür ja 

korsten (köögi ja laste magamistoa 

vahel ning on selle toa kütmiseks 

ainus küttekolle) on amortiseerunud. 

3300 3135 Läänemaa 438 

Projekt vastab konkursi 

tingimustele ning keskendub 

kütteseadmete tuleohutuse 

tagamisele. 

6 

SA 

Teaduskeskus 

AHHAA 

Teaduskeskus 

AHHAA 

veeohutuse 

eksponaat ja 

töötoad 

Projekti tegevusteks on interaktiivse 

veeohutuse eksponaadi ehitamine ja 

kahe veeohutuse teemalise töötoa 

väljatöötamine ja läbiviimine. 

11139,50 5487,35 Tartumaa 413 

Projekti abil on võimalik jõuda 

veeohutuse teemaga 

märkimisväärse sihtrühmani. 

7 
MTÜ Aravete 

Tulehoidja 

Roosna küla 

turvatunne 

Projekti eesmärk on ohutu ja turvaline 

elukeskkond külas, mis asub 

suurematest keskustest kaugel. 

Projektitoetuse abil soovitakse muuta 

tuleohutuks Ambla vallas Roosna 

külas Mäe tn 5 asuv korter nr 5. 

Kõnealuses korteris elav üksik 

nägemispuudega vanaduspensionär ei 

ole võimeline oma tervisliku seisundi 

2300 1900 Järvamaa 411 

Projekt vastab konkursi 

tingimustele ning keskendub 

kütteseadmete tuleohutuse 

tagamisele. 

Projekti on kaasatud kohalik 

omavalitsus. 
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ja vähese sissetuleku tõttu oma 

küttekoldeid ise korrastama. 

Lagunenud küttekolded on aga 

tõsiseks ohuteguriks mitte ainult 

temale, vaid on otsene oht kogu 8 

korteriga elamu elanikele ja samuti 

vahetus läheduses paiknevale neljas 

korterelamus elavale inimesele. 

8 
Palamuse 

Pritsumehed 
Veega sõbraks 

Projekti eesmärk on parandada ja 

suurendada Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasiumi 4. ja 5. klassi õpilaste 

(kokku 49 õpilast) veeohutusalaseid 

teadmisi. Õpilased käivad treeneri 

juhendamisel ujulas ujumistundides, et 

parandada ujumisoskust ja harjutada 

erinevaid päästmise ning abistamise 

viise. Veeohutuse teemal viiakse 

õpilastel läbi teooria koolitused.  

4096 3276 Jõgevamaa 395 

Projekt vastab Pääseameti 

prioriteetsetele tegevustele ja 

sihtrühmale. Toetuse vajadus 

on põhjendatud ujula 

puudumise tõttu. 

9 

MTÜ Iisaku 

priitahtlik 

pääste 

Aiandusühistute 

ja suvilate 

tuleohutus 

Eesmärgi saavutamiseks koostöös 

Jõhvi valla aiandusühistutega viiakse 

läbi 13 üritust „Märka tuleohtu, aita 

kaaslast“. Ürituse käigus, mille 

kestvus on kaks tundi, räägitakse 

osalejatele (aianduskooperatiivi 

liikmetele aiapidajatele/suvila 

omanikele) tuleohutusest, õpetatakse 

neid märkama tuleohtliku olukorda ja 

ennetama tuleõnnetusi, tehakse läbi 

praktilised harjutused esmaste 

tulekustutusvahenditega (tulekustuti ja 

tulekustutusteki käsitlemine). 

7540,80 5500 
Ida-

Virumaa 
372 

Projekt aitab kaasa 

suvilapiirkondades tuleohutuse 

tagamisele, puudutatud on 

olulist sihtgruppi. Projekt 

vastab Päästeameti 

prioriteetidele ning on 

sihtgrupi ja vahendite 

olemasoluga jätkusuutlik läbi 

viimaks erinevaid üritusi ka 

tulevikus. 

10 

Ühendus 

Kodukant 

Hiiumaa MTÜ 

Veeohutuse 

koolitused ja 

seminar 

Hiiumaal 

Sihtgrupp on harrastus- ja 

rannakalurid, väikelaevade omanikud. 

Koolitustest võivad huvituda ja 

osaleda ka kutselised kalurid. Selleks 

korraldame kolmel korral 

veeohutusalase koolituse (teooria ja 

praktika). 

3367 3030 Hiiumaa 310 

Projekti sihtgrupp on väga 

oluline. Projekt vastab 

Päästeameti prioriteetsetele 

tegevustele. 
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11 

MTÜ 

Mõisaküla 

Noortekeskus 

H.E.L.A.R 

Laste 

ujumisoskuste 

parandamine 

Laste ujumisoskuste parandamine. 

Olulisemad tegevused: ujumisõpetuse 

tunnid märts 2016- november 2016, 

treeningu kestvus 45 min, kord 

nädalas, kokku 25 tundi. 

Sihtgrupp: 

7-18 aastased halva ujumisoskustega 

noored. 

2400 2042,50 Viljandimaa 261 

Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele ja 

sihtrühmale. 

12 
MTÜ 

Muumilapsed 

Reipalt ja ohutult 

ujuma 

Projekti tegevused: 

1.esmase ujumisoskuse õpetamine 

2. lapse kohanemine veega, julgus ja 

rõõm vees olemisest. Ohutunõuete 

täitmine, ujumisvesti vajalikkus ujuma 

minnes väikestel lastel. 

3. veeõnnetuste märkamine ja 

ärahoidmine 

4. organismi tugevdamine ja 

karastamine 

5. kultuurhügieeniliste harjumuste 

õpetamine ja iseseisvuse kasvatamine 

6. lastevanemaid juhendada, kuidas 

oma last õpetada vees käituma ja 

turvavesti kandma ning esmaseid 

ujumisoskusi rakendama. 

1126 1013,40 Põlvamaa 260 

Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele, 

sihtrühmale  ja aitab lahendada 

konkursi tingimustes esitatud 

probleemi. 

13 

Kuremaa 

Vabatahtlik 

Järvepääste 

Torma valla 

põhikoolide 

õpilaste 

ujumisoskuse ja 

veeohutuse 

koolitused 

Eesmärk: Torma valla põhikoolide 

õpilaste vanuses 7-17 veeohutuse 

teadvustamine ja ujumisoskuse 

parandamine läbi koolituste ning 

praktiliste tegevuste. Tegevused:  

• Ujumisõppe korraldamine vastavalt 

õpilase varasematele kogemustele  

• Veeohutuse teooria ja praktilise õppe 

läbiviimine (kaasnevad ohud, 

kannatanu transport, elustamise ABC, 

esmaabi, ühised päästevahendid...) 

• Teadmiste ja oskuste kontroll ning 

analüüs toimetulekul suvisel 

looduslikul veekogul 

4900 4610 Jõgevamaa 251 

Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele, 

sihtrühmale  ja aitab lahendada 

konkursi tingimustes esitatud 

probleemi. 
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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 Roosisaare 

Tulevik 

Purjelauasõidu 

harrastajate 

veeohutusalase 

pädevuse tõstmine 

Võrumaal 

Eesmärgiks on tõsta MTÜ Roosisaare 

Tuleviku (Roosisaare Surfiklubi) 

pädevust ennetamaks veeõnnetusi oma 

ettevõtmiste raames ning ennetamaks 

veeõnnetusi Võru vallas 

purjelauaspordiga seotud inimeste 

hulgas. 

2126 1931 Võrumaa 232 

Antud sihtgrupp vajab 

koolitust. Projektis 

nimetatud tegevusi saab 

ellu viia koostöös 

Lõuna päästekeskusega.  

2 

MTÜ Alansi 

Vabatahtlik 

Päästeselts 

Korstnad korda 

ALANSI Vabatahtlik Päästeselts 

koolitab 2 oma vabatahtlikku päästjat 

välja riikliku kutsetunnistustega 

korstnapühkijaks, eesmärgiga teostada 

oma tegevuspiirkonnas, Kose vallas, 

korstnate ja küttekollete ennetavat 

kontrolli ja hoolduse. 

Korstnapühkimise teenust osutades 

saame samaaegselt teostada 

majapidamise tuleohutusnõustamist, 

ning vajadusel suitsu/vinguandurite 

hooldust ja paigaldust samuti kuni 6kg  

pulberkustutite kontrolli. ALANSI 

Vabatahtlik Päästeselts teostab 

projekti raames kliendile tasuta 15 

korstna puhastamist. 

2102,40 1997,28 Harjumaa 228 

Projekti tõhusus ja 

eelarve säästlikkus ei 

ole kooskõlas. 

Projekt teenib kasumit, 

peale 15 korstna 

puhastamist. 

3 MTÜ Võru Veri 
Võrumaa lapsed 

õpivad ujuma 2016 

Olulisemad tegevused: 

- algklassi laste ujumise algõpe ja 

veeohutusalaste teadmiste andmine 

ujumisõppe raames; 

- veeohutusalase teavitusvoldiku 

koostamine ja jagamine kohalikule 

kogukonnale; 

- infotundide läbiviimine 

lastevanematele ja õpetajatele. 

30778,18 4014,18 Võrumaa 223 

Tegemist on 

püsitegevusega, mitte 

projektiga. Puudub 

uuenduslikkus. 

Ettepanek, leida 

koostöö võimalus 

vallalehtedega. 
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4 

MTÜ Valgamaa 

Noorsootöökeskus 

TANKLA 

Valgamaa Noorte 

Suvekool 2016 

Projekti eesmärgi saavutamiseks 

viiakse 130-nele Valgamaa noorele 

läbi töötuba mille raames tõstetakse 

nende teadvust päästevesti kasutamise 

olulisusest kalastades ning veekogul 

paadiga sõites. 

11000 1000 Valgamaa 194 

Tegevust on võimalik 

ellu viia koostöös 

Lõuna päästekeskusega. 

Dubleerib Päästeameti 

tegevust „Ohutusõpe 

laagris“. 

5 
Korteriühistu 

Hämarik 
Ohutu kodu 

Projekti eesmärk on tõsta korteriühistu 

Hämarik elanike ohuteadlikkust, 

kujundada inimestes õnnetusi 

ennetavaid hoiakuid ja käitumist. 

Projekti raames (aprill-juuni 2016) 

soetatakse puuduolevad suitsuandurid 

korteritesse ja pulberkustutid 

üldtrepikotta. Lisaks toimuvad 

koolitused ja praktilised õppused, et 

tõsta tuleohutusalast teadlikkust. 

1114,01 1058,30 Jõgevamaa 192 

Projekt dubleerib 

Päästeameti tegevusi. 

Suitsuandurid on 

kohustuslikud aastast 

2009. Ettepanek – teha 

koolituse läbiviimisel 

koostööd Lõuna 

päästekeskusega.  

6 
MTÜ 

PILLISTFER 

Turvalisus ja 

väärtused 

Laste/noorte laager: juulikuu R-P,  3 

ohutuskoolitust (veeohutus, 

tuleohutus, päästevestide olulisus 

professionaalidelt). Kogu 

laagritegevuse käigus teemad 

kinnistatakse mänguliselt ja 

seikluslikult laagrikasvatajate poolt. 

Lisaks pannaks noorte endiga kokku 

noorteleht, mille sisuks on 

ohutusteemad.  

5790 5500 Viljandimaa 183 

Projekti eelarve ei ole 

kooskõlas projekti 

tegevuste ja 

eesmärkidega. Eelarve 

ei ole säästlik. 

Ettepanek ühildada 

Lõuna päästekeskuse 

tegevusega  "Ohutusõpe 

laagris". 

7 
MTÜ Tarvastu 

Kool 

Tarvastu lapsed 

turvaliselt ujuma 

Projekt eesmärk: 

Tõsta laste ja noorte  ujumisoskust ja 

viia see teiste elutähtsate oskuste 

(lugemine , kirjutamine, arvutamine) 

kõrvale; Omandada veeohutusalaseid 

teadmisi, oskusi ohte ennetada ja  

õpetada esmaabi andmist 

6550 5400 Viljandimaa 139 

Ujumisvõimalused ei 

anna ujumisoskust. 

Ohutusteema käsitlus 

on väga kesine. 

Vesiaeroobika 

kasutegur ei ole 

ujumisoskusega seoses. 

8 
MTÜ Karilatsi 

Küla Selts 

Märka ohte enda 

ümber 

Karilatsi Küla Selts koos MTÜ 

Ohutusspetsiga korraldab ohutuspäeva 

kogukonna elanikele, kes saavad 

ülevaate eluohtlikest olukordadest nii 

kodus kui ka väljaspool kodu. Selle 

ohutuspäeva raames näidatakse 

405 364,50 Põlvamaa 129 

Puudub uuenduslikkus. 

Päästeameti olemasolev 

tegevus. Võimalus 

korraldada infopäev 

koostöös Lõuna 

päästekeskusega. 
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erinevaid videoesitlusi ja osalejad 

saavad praktiliselt kasutada esmaseid 

tulekustutusvahendeid. 

9 

MTÜ Alansi 

Vabatahtlik 

Päästeselts 

Vingugaasi ja suitsu 

simulaator 

Soovime mobiilse suitsu- ja 

vingugaasi stendiga tõsta inimeste 

teadlikkust suitsu- ja vinguandurite 

vajalikkusest. Selleks valmistame 

1300x500x700mm läbipaistva 

esepaneeliga mobiilse simulaatori. 

Simulaator koosneb eraldi paneelidest 

ja komplekteeritakse ohutuspäeval 

kohapeal. Simulaatoris on võimalik 

näha vingugaasi ja suitsu levikut 

kinnises ruumis. Simulaatorisse on 

paigaldatud suitsu- ja vinguandurid. 

2513,28 2387,61 Harjumaa 114 

Päästeameti Põhja 

päästekeskusega 

kokkuleppel on 

võimalik olemasolevat 

ennetusvarust kasutada. 

10 

Üliõpilaste 

Vabatahtlik 

Pääste Selts 

Turvalisem kogukond 

Projekti üldine eesmärk on tõsta 

Jõgevamaa elanike tule- ja 

veeohutusalast teadlikkust, 

liiklusohutuse teadlikkust ning 

propageerida tuletõrjesporti ja 

tervislikku eluviisi. Tõsta inimeste 

teadlikust kütteseadmete kasutamisega 

kaasnevatest ohtudest ning 

kütteseamete hoolduse vajalikkusest.  

1697,71 1612,82 Jõgevamaa 109 

Puudub uuenduslikkus. 

Päästeameti olemasolev 

tegevus. Võimalus 

korraldada infopäev 

koostöös Lõuna 

päästekeskusega. 

11 MTÜ Ekuubis 

Tuleohutusteadlikkuse 

tõstmine läbi 

interaktiivse 

simulatsiooni 

Tegevus 1. Tuleohutusteadlikkuse 

tõstmise mooduli loomine, 

integreerimine keskkonda ja kasutusse 

andmine. Tegevus 2. Koolitustegevus 

läbi loodud keskkonna 

5500 5225 Kogu Eesti 103 

Tuginedes eelmise aasta 

projekti tulemustele ei 

saavutatud sihtgrupi 

suurust. Projekti 

jätkusuutlikkust 

soovitakse tagada 

Päästeameti toel 

jätkuprojektiga. Seos 

ühiskonnaõpetuse 

tunniga jääb segaseks. 
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12 MTÜ Ekuubis 

Veeohutuse 

teadlikkus ja 

päästevesti 

kasutamine läbi 

interaktiivse 

simulatsiooni 

Tegevus 1. Tuleohutusteadlikkuse 

tõstmise mooduli loomine, 

integreerimine keskkonda ja kasutusse 

andmine. Tegevus 2. Koolitustegevus 

läbi loodud keskkonna 

5500 5225 Kogu Eesti 98 

Tuginedes eelmise aasta 

projekti tulemustele ei 

saavutatud sihtgrupi 

suurust. Projekti 

jätkusuutlikkust 

soovitakse tagada 

Päästeameti toel 

jätkuprojektiga. Seos 

ühiskonnaõpetuse 

tunniga jääb segaseks. 

13 
MTÜ Türi 

Poistekoor 

Laulupoisid veega 

sõbraks 

Projekti eesmärgiks on parandada 

poiste ujumisoskust ning tagada 

veekogu lähedusega kaasnevat 

veeohutust. Türi Ujula bassein on 

väike 37 poisi jaoks, seega sõidame 

Rakverre – Aqva SPA ujula on 

õppepäeva läbiviimiseks väga hea. 

Koolitajaks kutsume Eesti parima 

ujuja – Indrek Sei, kelle loodud 

ujumiskooli eesmärkideks on 

ujumisõpetuse jagamine ja tervisliku 

eluviisi juurutamine, antakse teadmisi 

vetelpäästest ja hügieenist. 

1464 930 Järvamaa 98 

Eelarve kulude 

põhjendus ja säästlikus 

projekti tulemuste 

saavutamiseks on 

ebaselge. Üheaegselt 37 

lapse koolitamine võib 

osutuda ebareaalseks. 

14 
Vene 

Noorsooteater 

Lasteetendus NUBLU 

- TULETÕRJAKOER 

Vene Noorsooteater lavastab 

lasteetenduse  Jaan Rannap NUBLU – 

TULETÕRJAKOER.  Nublu on väike 

vahva taksikoer, kes leiab endale uue 

kodu tuletõrjujate juures ning on seal 

suureks abiks. 

Lasteaia ja koolilastele mängime 10 

etendust tasuta. 

    

Projekti 

dokumentatsioon on 

vigane ja puuduseid ei 

kõrvaldatud. 

Hindamiskomisjon jättis  

mittevastavuse tõttu 

projekti taotluse 

hindamata. 

15 
MTÜ Selts Eesti 

Vetelpääste 

Veeohutuse 

juhendmaterjali 

käsikiri 

     

Projekti taotlust ei 

menetletud taotleja 

soovil. 

 


