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Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühingutele 2017 

HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE 

Komisjoni ettepanekul toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumus 

€ 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. MTÜ Iseseisev 

Elu 

Õnnetuste 

ennetamine 2017 

Projekti eesmärk: Veeohutusalane 

koolitus psüühilise erivajadusega 

inimestele selgitades  ja näitlikult 

õpetades valveta ja valvega  veekogu 

ääres ohutut käitumist, ohutut 

kalastamist ja paadisõitu.  

1378 1228 Tartumaa 754 Projekt vastab Päästeameti 

prioriteetsetele tegevustele. 

Eriti oluline on sihtrühm 

erivajadustega inimesed. 

Projekti on planeeritud 

teadmiste järelkontroll. 

2. MTÜ Eesti 

Korteriühistute 

Liit 

Tuleohutus 

kortermajas-

teavitusprogramm 

korteriühistutele 

2017 

Üleriigilise teavitusprogrammi 

eesmärgiks on tuleohutusest 

teadlikud korteriühistute juhid ja 

liikmed, kelle hoiakud ja käitumine 

aitavad kaasa tuleõnnetuste 

ennetamisele ja tulekahjude arvu 

vähendamisele korterelamutes. 

Projekti sihtrühmaks on 

korteriühistute liikmed ning projekti 

raames jagatakse korterelamute 

tuleohutuse alast teavet erinevate 

infokanalite kaudu. 

6004,80 5320 kogu 

Eesti 

699 Üle-eestiline projekt, millega 

kaetakse kogu korteriühistute 

võrgustik. Korteriühistute 

juhid on tõestanud end 

vajadusel tõhusa 

infokanalina, kelle kaudu 

jõuab oluline ohutusalane 

info majaelanikeni. 

Projekt on vastavuses 

konkursi tingimuste ja 

prioriteetidega. 

3. Tamsalu 

NNKÜ-NMKÜ 

Et suvi oleks 

õnnelik! 

Projekti tegevused: 

1.Porkuni kooli veeohutusalane 

orienteerumismäng Porkuni järve 

ääres, milles osaleb 90 last ja 30 

õpetajat. 

2.Veeohutuskoolituse jätkukoolitused 

Porkuni kooli  Erivajadusega laste 

suvelaagris. (2x30 last,              2x15 

täiskasvanut) 

3.Laagris olevate laste lastevanemate 

3438,45 3258,45 Lääne-

Virumaa 

693 Projekt vastab Pääseameti 

prioriteetsetele tegevustele ja 

sihtrühmale. Eelarve ja 

tegevuste maht on tasakaalus. 



praktiline veeohutusalane koolitus 

Porkuni järve ääres; (30 last ja 40 

täiskasvanut) 

4. Ujumistundide läbiviimine 

erivajadusega laste suvelaagris. (30 

last). Sihtrühmaks on 120  

erivajadusega last ja 100 

täiskasvanut.  

4. Saaremaa 

Vabatahtlik 

Merepääste Selts 

MTÜ 

Mereohutusealase 

ennetustöö 

edendamine Saare 

maakonnas 

erinevate oluliste 

sihtgruppide seas 

Projekti tulemusena oskavad lapsed 

turvaliselt käituda veekogudel, 

kasutada esmaseid pääste- ja 

turvavahendeid, ootamatus olukorras 

ennast ja kaaslast aidata.  

Kalameeste seas on tõusnud 

teadlikkus päästevestide 

vajalikkusest, nende erinevatest 

liikidest ja kasutusest ning kaob 

valehäbi vesti kandmisest. 

5796,70 5271,70 Saaremaa 673 Projekt viiakse ellu 

prioriteetses piirkonnas ning 

on suunatud laiale sihgrupile. 

Jätkusuutlikkuse tagab 

tulevikus Saaremaal avalikel 

üritustel veeohutusteemaliste 

ennetustegevuste läbiviimine 
Saaremaa Vabatahtliku 

Merepääste Seltsi poolt.  

5. MTÜ Tuleviku 

Heaks 

Küünlaümbriste jaht 

ja Patareijaht 2016-

2017 

Üldine eesmärk: Kujundada laste ja 

noorte harjumusi pikaajaliselt, nii et 

nad oskaksid teadlikult ja ohutult 

ümber käia nii küünalde kui 

patareidega toodete eluaja jooksul ja 

ka siis, kui neist on saanud jäätmed. 

Lapsed saavad ohutusalaseid 

teadmisi ja ennetusoskusi läbi 

mängulisuse õppida ning saavad neid 

oskusi rakendada läbi terve oma elu 

ja kanda seda edasi veel järgmistele 

põlvkondadele. 

20297,50 4550 kogu 

Eesti 

621 Projekt on vastavuses 

projektikonkursi tingimuste 

ja prioriteetidega.  

Sihtrühm on väga lai 

(lasteaialastest 12. klassini) 

ning projekti mõjuulatus 

suur. 

 

6. MTÜ Harju 

Vetelpääste 

Selts 

Külma vee 

simulaator 

Külma vee simulaator on käed-külge 

lahendus vahetuks elamuseks ja 

kogemuseks vee temperatuuri teemal, 

mida täiendab sisuline teema 

alajahtumisest ning vee temperatuuri 

mõjust meie võimalustele vette 

kukkudes ellu jääda. 24.03.2017-

14.01.2018 Lennusadamas avatud 

olevat näitust merepäästest. Hiljem 

on eksponaati võimalik kasutada 

muudes teavitustegevustes.  

5800 5500 Harjumaa 579 Projekti abil on võimalik 

jõuda veeohutuse teemaga 

märkimisväärselt 

suurearvulisele sihtrühmani. 

Jätkusuutlikkus on tagatud, 

kuna valminud mobiilset 

simulaatorit on võimalik 

peale näituse lõppu kasutada 

teistes ennetustegevustes.  



Eksponaadi kasutamisega 

saavutatakse inimestes kõrgem 

teadlikus sellest, millist rolli mängib 

meie laiuskraadil vee temperatuur, 

kui külm on siinne meretemperatuur 

keskmiselt ning kuidas see mõjub 

sinu kehale. 

7. Saku 

Diabeetikute 

Selts 

Puudega inimese 

turvalisus 

Projektiga on kavas Saku valla 

korteriühistutes elavate eakate ja 

puuetega inimeste toimetuleku ja 

turvalisuse taseme tõstmine. Selle 

saavutamine toimub teoreetiliste 

teadmiste ja praktiliste 

tegevuste/kogemuste kaudu. 

Toimuvad loengud, praktilised 

õppused, õpituba, ümarlaud, 

õppefilmide vaatamised, väljasõidud 

ja kogemuste vahetamine. 

Ennetustöö tegevused viiakse läbi 

koostöös vallavalitsuse, 

ametkondade, valla teiste MTÜ-de 

sh. Saku ja Tõdva Priitahtlike 

Pritsimeeste seltside ja 

katuseorganisatsioonidega.   

2280,06 1680,06 Harjumaa 488 Projekt on vastavuses 

konkursi tingimustega. 

Prioriteetne sihtgrupp eakad 

ja puudega inimesed. Projekti 

elluviimiseks on kaasatud 

kohalik omavalitsus, MTÜ 

Saku Priitahtlikud 

Pritsimehed ja MTÜ Tõdva 

Vabatahtlik Pääste. 

 

Komisjoni ettepanekul mitte toetada järgnevaid projektitoetuse taotlusi: 

Nr. Organisatsioon Projekti nimi Projekti sisu Projekti 

kogu-

maksumu

s € 

Päästeametilt 

taotletav 

summa € 

Piirkond Punktid Põhjendus 

1. Eesti Ujumisliit Igasse maakonda  

teadmine, mis on  

ujumisoskus ja 

ujumisoskuse 

olulisus 

Projekti tegevuste raames  

suurendame teadlikkust 

ujumisoskusest ja selle olulisusest 

erinevates maakondades inimestel,  

kes suunavad  ja  langetavad otsuseid 

maakonna ja Kohaliku omavalitsuste 

tasandil.  Selle saavutamiseks 

külastame perioodil 1. märtsist  kuni 

1. detsembrini 2017. aastal 30-l korral 

6248,25 3313,6 kogu 

Eesti 

443 Tegemist on uuendusliku 

tegevusega, kuid koostööd 

on võimalik teha ka 

projektikonkursi väliselt. 

Projekti kuluefektiivsus – 

transpordikulud ei ole 

proportsioonis oodatava 

tulemusega. 



Eesti  erinevaid paiku ning teeme 

ujumisoskusest ja selle olulisusest 

ettekandeid ja jagame voldikuid otse 

kohtumistel kokku neljasaja 

viiekümnele Kohaliku omavalitsuse 

juhile, terviseedendajale, koolijuhile, 

õpetajale, lapsevanemale.  Nende 

inimeste kaudu jõuab teadmine 

ujumisoskusest ( definitsiooni)   ja 

selle oskuse omandamise olulisusest 

veel suurema hulga  Eesti kodanikuni. 

2. MTÜ Ludibrium Tuli - ja rääkis Projekti eesmärk on suurendada uute 

korteriühistute teadlikkust 

tuleohutusest. Sihtgrupp: 

korterielanikud Tartu linnast. Projekti 

tegevus: Koolitusõhtu 8. märtsil. 
Antud projekt on suunatud suuresti 

Tartu korteriühistute liikmetele, kuid 

ürituse eduka õnnestumise korral 

võiks tuleohutuse-teemalist infoõhtut 

korraldada ka mujal linnades. Kuna 

üritus toimub vabas vormis, ongi see 

mõeldud rohkem inimestes huvi 

sütitamises, et nad otsiksid lisainfot 

nii iseseisvalt kui ka Tartu 

Korteriühistute Liidult 

715 665 Tartumaa 413 Ettepanek – teha infopäeva 

läbiviimisel koostööd Lõuna 

päästekeskusega. 

Eelarve efektiivsus – 

kulutatava ressursi ja 

omandatava pädevuse suhe 

ei ole paigas. 

3. MTÜ 

Kotkasõbrad 

Tuletõrjeolümpia 

noortelaagrisse 

Eesmärk: Propageerida Võrumaa 

noorte seas tuletõrjesporti ning 

tutvustada tuletõrjes kasutatavaid 

päästevahendeid- seda kõike koostöös 

Paide Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga. 

Viime läbi tuletõrjeolümpia. 

Sihtgrupiks on Võrumaa 7- 18 

aastased noored maakonna koolidest, 

kes osalevad 8.-10.juunil toimuvas 

maakondlikus suvelaagris Sännas. 

Tulemuseks on meeleolukas 

õhkkonnas omandatud teadmised 

tuletõrjes kasutuses olevatest 

päästevahendite kohta ning suurenev 

huvi tuletõrjespordi vastu. 

500 450 Võrumaa 392 Projekt vastab 

projektikonkursi 

tingimustele. Projektist ei 

selgu, et tegemist oleks 

tuletõrjespordimängudega. 



4. MTÜ Saadjärve 

Vabatahtlik 

Järvepääste 

Pilootlasteaia 

laste tule- ja 

veeohutusringid “ 

HO!A: Hindan 

ohte! Alati” 

Projekti eesmärgiks on käivitada 

vähemalt ühes pilootlasteaias 

lasteaialastele suunatud päästealane 

õpiring, et seeläbi vähendada lastega 

juhtuvaid õnnetusi. Ringides antakse 

lastele ülevaade erinevatest vee ja 

tulega seotud ohtudest, sellest, kuidas 

õnnetusi ära hoida ning kuidas 

käituda, kui õnnetus on juhtunud. 

Tule- ja veeohutusringis omandavad 

lapsed seega esmased päästealased 

teadmised ja oskused, et erinevaid 

ohuolukordi ennetada ning 

ohuolukordades teadlikult käituda. 

7551,88 5500 Tartumaa 355 Ettepanek teha koostööd 

Lõuna päästekeskusega. 

Projekt dubleerib 

Päästeameti tegevusi ning 

puudub uuenduslikkus. 

Projekti jätkusuutlikkus, 

kuluefektiivsus ja sihtgrupp 

on väike. Päästeamet on 

välja töötanud erineva vee- 

ja tuleohutusalased 

videomaterjalid. 

5. Lääne-Eesti 

Vabatahtlik 

Reservpäästerühm 

Päästevesti 

õigesti 

kasutamise 

koolitused 

noortele ja 

harrastajatele 

Projekti eesmärk on suurendada 

noorte ja harrastajate seas teadlikkust 

päästevesti kandmise vajalikkusest ja 

selle õigesti kasutamisest. Projekti 

käigus viiakse läbi põhjalikud 

koolitused koos praktiliste 

harjutustega näitamaks eri tüüpi 

päästevestide kasutamist. Lisaks 

valmivad projekti käigus õppevideod 

näitamaks, mis võib juhtuda, kui 

päästevesti ei kasutata nii nagu ette 

nähtud. 

5960,52 5500 Läänema

a 

341 Projekt toetab Päästeameti 

prioriteete osaliselt. 

Projekti tõhusus ja eelarve 

säästlikkus ei ole kooskõlas. 

Eelarves suur soetuste 

osakaal. Vahendite soetamist 

toetatakse juhul, kui need on 

projekti eesmärkide 

saavutamiseks 

hädavajalikud. Ühe 

sihtgrupina on tegemist, 

„Kaitse end ja aita teist“ 

laagri sihtgrupiga. 

Päästeamet on tootnud 

veeohutusalased 

videomaterjalid. Pigem on 

soovitus õpetada, kuidas 

õigesti käituda, mitte, mis 

juhtub kui valesti kasutada. 

Ettepanek teha koostööd 

Lääne päästekeskusega. 

 

6. Jõgevamaa 

Diabeetikute Selt 

Hoia end ja aita 

teisi 

Projekti eesmärk on teavitada seltsi 

liikmeid, nende pereliikmeid ja 

laiemat üldsust elukeskkonnas 

olevatest ohtudest, õpetada neid 

vältima ning ohu tekkimisel nendega 

923 873 Jõgevam

aa 

337 Ettepanek – teha koolituse 

või infopäeva korraldamisel 

koostööd Lõuna 

päästekeskusega. Projekt 

dubleerib Päästeameti 



toime tulema. Projekti sihtgrupiks on 

seltsi liikmed (109 liiget), nende 

pereliikmed. Projekti eesmärkide 

elluviimiseks viiakse läbi 2 

õppepäeva, 2017. a juunis 

veeohutuseõppepäev ja septembris 

tuleohutuse õppepäev. 

tegevusi.  

7. MTÜ Aasukalda 

Priitahtlik 

Päästekomando 

Seminar 

“Turvaline küla” 

Projekti eesmärgiks  on saavutada 

tulemus, kus küla eestvedajad/ 

külavanemad võtavad enda 

koordineerida kogu küla turvalisuse 

seonduva. Selle saavutamiseks viib 

komando läbi 5 praktilist seminari 

aktiivsetes külakeskustes. Teisene 

eesmärk, et ennetustegevust läbiviivad 

ja kogukondlikel ühisettevõtmistel 

osalevad vabatahtlikud päästjad on 

selgelt ühtse vormiriietusega 

eristatavad ning märgatavad. 

Ennetustegevuste läbi viimistel on VP 

juba riietusega selgelt ära tuntav ja 

eristuv, välistades nii 

maapiirkondades petturitega 

sarnastumise ( kodanik ei pea 

tunnetama lisaohtu võõra inimese ees 

ja kahtlustama, et tegemist on 

petistega).Vormiriietuse kandmine 

annab selge signaali kogukonna 

liikmetele suurema vastutuse, 

kõrgemate moraalinormide ja 

eeskujuga elanikest. Tõstab 

kogukonna liikmete soovi saada 

komando liikmeks, suurendades nii 

ohutusest teadlike kodanike hulka 

meie ühiskonnas. 

5499,42 5224,45 Lääne ja 

Ida-

Virumaa 

302 Koostöös Ida 

päästekeskusega on võimalik 

läbi viia kogukonnas 

infopäevi ilma 

projektitoetuseta. Projekti 

eelarve efektiivsus – 

kulutatava ressursi ja 

oodatava tulemuse suhe ei 

ole tasakaalus. Vahendite 

soetamist toetatakse juhul, 

kui need on projekti 

eesmärkide saavutamiseks 

hädavajalikud. Projekti mitte 

toetamine ei muuda 

ennetustöö tegemise 

võimalust. Projekti 

tegevused on olulised, kuid 

projektikonkursi raames ei 

ole nende osakaal 

proportsioonis riiete 

soetamisega. 

8. Tähtvere 

Ühistegevuse selts 

Turvaline Tüki 

küla 

Tüki külas oleva 30-te aastate algul 

ehitatud vana ja väärika hoone 

säilimine on katkise korstna tõttu 

suures ohus. Seda enam, et suur maja 

on puidust, ümbritsetuna eakatest 

põlispuudest ja kõrval asuvad ka 

1716 1631 Tartumaa 167 Projekti tegevus on oluline, 

kuid ei ole otseselt 

projektikonkursi prioriteet. 

Projekti pole planeeritud 

teisi toetavad 

ennetustegevusi, piirdub 



naabrite eluhooned. Praegune korstna 

olukord ei võimalda aga ohutult 

eakate majaelanike eluruume kütta. 

Korstna renoveerimiskohustus on 

saadud olukorraga tutvunud 

Päästeametilt. Korstna renoveerimine. 

vaid renoveerimistöödega. 

Korstna renoveerimine võib 

osutuda ebaotstarbekaks, kui 

katuse seisukord on ei ole 

hea. Soovitame koostööd 

kohalikuomavalitusega. 

9. MTÜ Pandivere 

Noored 

Märka ja hooli Olulisemad tegevused: Võimalikult 

mitmekülgse tule- ja veeohutusele 

keskenduva koolituskava ja praktiliste 

tegevuste kaudu viia noorteni arusaam 

ohuteadlikkusest ja ohtude 

ennetamisest ning ohu olukorras 

käitumisest. Sihtgrupp: Väike-Maarja 

valla põhikoolides õppivad noored, 

kes on pärit vähemate võimalustega 

peredest ning kuuluvad riskilaste (sh 

alaealised õigusrikkujad) hulka. 

Tulemused: Kaasata vähemate 

võimalustega peredest pärit noori ja 

riskilapsi osalema ühiskonnas 

aktiivsemad ning märkama, 

teadvustama ohte, mis võivad 

kaasneda tule ja veega, kujundada neis 

õnnetusi ennetavaid hoiakuid. 

5159 4884 Lääne-

Virumaa 

- Projekt dubleerib 

Päästeameti tegevust.  

Päästeala noorteringi 

läbiviimiseks palume võtta 

ühendust Ida päästekeskuse 

ennetusbürooga. Päästeala 

noorteringi on võimalik 

toetada muudest allikatest 

väljaspool projektikonkurssi. 

 


