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SISSEJUHATUS 

Käesoleva „MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma arengukava aastateks 2011 kuni 2015“ 

koostamise algatas MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma juhatus eesmärgiga koostada ja 

kirjeldada alused rühma edasise arengu planeerimiseks ja usaldusväärse vabatahtliku 

päästeorganisatsiooni väljaarendamiseks. 

Arengukava koostati projekti „Riigi jaoks usaldusväärne ja arvestatav vabatahtlik päästja“ raames. 

Projekti toetas Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti 

Fondi vahendusel. 

Arengukava koostamist juhtis Palbo Vernik, arengukava koostamist nõustas ja toimetas Jako 

Vernik. 

Kasutatavad lühendid ja mõisted: 

• Arengukava – MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma arengukava aastateks 2011 kuni 2015 

• RPR või Päästerühm või rühm – MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm; 

• PäA – Päästeamet; 

• PEPK – Põhja-Eesti Päästekeskus; 

• PPA – Politsei- ja Piirivalveamet; 

• TK – tegevuskava; 

• VK –valdkond, Päästerühma peamise sisemise struktuuriüksuse üldnimetus; 

• Projektijuht – Palbo Vernik; 

• Projekti ekspert – Jako Vernik. 

Töö metoodika 

Projektijuht viis valdkondade juhtidega läbi intervjuud Päästerühmas valitseva olukorra 

kaardistamiseks. Projekti ekspert kohtus Päästerühma peamiste partnerorganisatsioonide ja 

riigiasutuste esindajatega nende poolsete ootuste kaardistamiseks. Arengukavas kirjeldatud 

eesmärkide ja meetmete väljatöötamiseks moodustati tegevusvaldkondade põhised töörühmad, 

millesse kuulusid lisaks RPRi liikmetele ka vastava ala eksperdid partnerorganisatsioonidest (nt 

Põhja Politseiprefektuurist, PäA ennetusbüroost, Põhja-Eesti Päästekeskusest jne). Töörühmade 

ülesandeks oli võimalikult mitmekesiselt määratleda RPRi tänane võimekus ning välja töötada oma 

tegevusvaldkonna piires Päästerühma pikaajalised eesmärgid. Iga töörühma tööd juhtis RPR 

liikmest töörühma juht ning nõustas ja koordineeris projekti ekspert. Töörühmade töö tulemusena 

sõnastati tegevusvaldkonna eesmärgid ning kirjeldati meetmed nende elluviimiseks. 
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Arengukava eesmärk 

Arengukava eesmärgiks on sõnastada üldised arengusuunad ja –eesmärgid Päästerühma edaspidise 

tegevuse korraldamiseks, võimaldades seeläbi Päästerühma liikmetel ja partneritel aru saada 

Päästerühma olemusest ja selle muutumisest nii täna kui ka tulevikus. Samuti kirjeldab arengukava 

meetmeid nende arengueesmärkide saavutamiseks. 

Arengukava võimaldab Päästerühmal end selgemalt positsioneerida Eesti päästealal. Arengukava on 

aluseks koostöö kujundamisel Päästerühma ja selle partnerite vahel. 

Arengukava vastuvõtmisega kohustub iga Päästerühma liige ja RPRi juhtkond tervikuna järgima 

arengukavas sätestatud põhimõtteid ja tegema omalt poolt kõik võimaliku arengukavas märgitud 

eesmärkide saavutamiseks. 

Olukorra kirjeldus aastal 2010 

Eesti riigi poolne ootus vabatahtlike kasutamiseks erinevate ülesannete täitmisel on viimastel 

aastatel oluliselt kasvanud. Peamised sellekohased ootused on kirjeldatud Riigikogus vastuvõetud 

dokumendis „Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“. Ootuste kasvuga koos on kasvanud ka 

surve päästealal tegutsevate vabatahtlikele organisatsioonidele muuta oma tegevus efektiivsemaks, 

organiseeritumaks ja jätkusuutlikumaks, et tagada seeläbi oma usaldusväärsuse ja 

tegutsemisvõimekuse suurenemine. 

Päästerühm, tegutsedes eelnevalt nimetatud päästealal, on jõudnud tänaseks just sellisesse 

arengufaasi, kus edasise arenguhüppe saavutamiseks tuleb alustada organisatsiooni pikemaajalise ja 

teadlikuma planeerimisega. 

RPR poolt tehtavaid pääste- ja abitöid on seni kirjeldatud üldiselt läbi erinevate õnnetuste, millele 

rühm reageerib. Samas ei ole täpselt sätestatud selliste õnnetuste puhul tehtavate tööde sisu ega 

muid olulisi tingimusi. Päästerühm on positsioneerinud end seni suurõnnetustel elukutselisi 

päästjaid abistava suurehulgalise inimjõuna. Sisulised tegevusvaldkonnad, milles abi antakse ja/või 

teenust osutatakse, on: 

1. päästetööde teostamine ja selle logistika korraldamine, 

2. inimeste otsing maastikul, 

3. ennetustegevus, 

4. koolitustegevus, 

5. osutatavad teenused. 

Päästerühma liikmete arv on 2010 aastal ca 150 inimest, kellest enamus elab Tallinnas või selle 

lähiümbruses. Statistika näitab, et päästesündmuse korral osaleb nendest vastavate tööde tegemisel 

10% kuni 15%. Päästerühma tegutsemispiirkonnaks on peamiselt Harjumaa ja sellega piirnevad 

maakonnad. Sellise tegutsemisvõimekuse tasemest kipub kasvava nõudluse tingimustes väheseks 

jääma. 
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Rühma liikmeks saamiseks peab läbima põhjaliku väljaõppe, mis hõlmab nii tulekustutus-, esmaabi- 

kui ka otsingukoolitust – kokku ligikaudu 70 koolitustundi. Rühmaga liitumisel väljaõpe aga jätkub 

ning pidevalt korraldatakse eritemaatilisi täiendkoolitusi otsingute, esmaabi ja ennetustegevusega 

seotud teemadel. 

Päästerühm ei oma suurel hulgal või eriotstarbelist varustust. Rühmal on hulk tähistusega 

eririietust ning käsitöövahendeid, kuid ilma sündmuskohal antava täiendava varustuseta 

Päästerühm oma tegutsemisvõimekust ei saavuta. 

Päästerühma tegevuse finantseerimine on seni toimunud PäA ja Tallinna linna poolt (PEPKi 

vahendusel) iga-aastaste sihtotstarbeliste eraldise näol. 

Peamised probleemid 

Kõige peamiseks probleemiks võib pidada Päästerühma ja selle peamise partneri PäA ühise 

tulevikunägemuste puudumist, milles oleks paika pandud ühistöö vorm ja valdkonnad, RPRi roll 

päästealal ning muud olulised tingimused. Kumbki pool ei ole seni ka iseseisvalt sellist nägemust 

kujundanud ning teisele poolele välja pakkunud. 

PäA seisukohast vaadatuna võib täiendavalt pidada peamisteks probleemideks: 

• Rühma tegutsemisvõimekuse väiksus, omamaks arvestatavat kaalu PäA põhiliseks partneriks 

olemisel. See on põhjustatud ühelt poolt liikmete suhteliselt väiksest arvust ja teisalt 

asjaolust, et esimestel päevadel osaleb päästetöödel 10% kuni 15% RPR liikmetest 

(järgnevatel päevadel need numbrid vähenevad veelgi). 

• Rühma tegutsemisulatuse piiratus, sest päästetöid tehakse üldjuhul kuni 100 km kaugusel 

Tallinnast (ehk Harju maakonna ja sellega külgnevate maakondade piires). PäA ootus on, et 

tegutsemisala suureneks kogu Eesti territooriumile. 

Päästerühma jaoks on muud peamised probleemid: 

• Rühma vähene kaasamine päästetöödele. Arvestades asjaolu, et hetkel on peamiseks 

kaasajaks PEPK, on Päästerühma tegevus piiratud Harjumaal toimuvate õnnetustega. 

Hetkel puuduvad koostöökokkulepped PäA ning Ida-, Lõuna- ja Lääne Päästekeskusega. 

• Ebaselgus RPR tegevuse finantseerimise ja päästetöödega kaasnevate kulude hüvitamise 

osas. Samuti ei laiene hetkel RPR liikmetele päästjatele ettenähtud sotsiaalsed tagatised, 

mistõttu kannab Päästerühm oma liikmete kindlustamisega seotult suuri rahalisi kohustusi. 

• Rühma juhtimise keerukus ja ressursimahukus. Seni on püütud vältida palgaliste 

töökohtade loomist ning kõik administratiivsed tööd tehakse rühma liikmete endi poolt 

tasuta. Selleks on loodud suhteliselt mahukas ja laiahaardeline juhtimissüsteem (et ühelegi 

juhtimisüksusele ei langeks nii suurt koormust, mis vajaks palgalise töökoha loomist). 

Samas on see muutnud juhtimissüsteemi raskesti hallatavaks ja ebastabiilseks, kuna tasuta 

tööd tegevaid juhte on raske leida, nende motivatsioon kaob kiiresti, mis toob kaasa 

inimeste suure voolavuse. 
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Rühma liikme seisukohast võiks peamiseks probleemiks pidada tõsiasja, et Päästerühma liikmeks 

saamiseks tehtav pingutus/panus ei ole kooskõlas RPRi poolt pakutavate eneseteostamise 

võimalustega. Päästerühma liikmeks saamiseks tuleb läbida pikk ja põhjalik koolitus, kuid 

omandatud teadmiste rakendamiseks napib võimalusi. Rühma liikmetel oleks võimalik tegutseda 

mitmetes praegustes tegevusvaldkondades ka ilma praeguses mahus väljaõppeta. 
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TEGEVUSVALDKOND: PÄÄSTETÖÖDE TEOSTAMINE JA LOGISTIKA 
KORRALDAMINE 

Hetkeolukorra analüüs 

Päästetööd, mille juures RPR saab täna abi osutada, on maastikutulekahjude kustutamine, kalda- ja 

maastikureostuse koristamine ning päästetööd loodusõnnetuste korral. Maastikutulekahjude 

kustutustöödel osalemine oli algselt kogu rühma loomise peamiseks tõukejõuks. 

Motivatsiooniuuringu kohaselt soovib enamus rühma liikmetest just seda sorti päästetööl osaleda. 

Kalda- ja maastikureostuse koristamine toimub eeskätt naftaproduktidest, mis ei nõua 

keemiakaitsevahendite kasutamist. Päästetöid teostatakse ka tormi, üleujutuse või muude 

erakorraliste ilmastikuolude korral. 

Reservpäästerühmal puudub hetkel oma liikuvtehnika, seepärast on peamiseks panuseks 

päästetöödel tööjõud ühes vähese hulga töövahenditega. Väljakutsele reageerivate rühmaliikmete 

arv sõltub aastaajast ja nädalapäevast. Puhkuste perioodil ja nädalalõppudel saab arvestada 

väljakutse esimesel päeval kuni 20% liikmetega, muul ajal 5-10%. Reageerimisvõimekus on ca 100 

km raadiuses Tallinnast. 

Kõik päästerühma liikmed on läbinud väljaõppe vähemalt abikomando vabatahtliku päästja 

tasemel ning lisaks sellele esmaabikoolituse 16h. 5%-l liikmetest on päästja eriharidus. 6 % 

liikmetest on läbinud alarmsõidukijuhi koolituse. 

Rühma varustuse hulka kuuluvad päästetööde teostamiseks kasutatav kaitseriietus, mis võimaldab 

täisvarustuses 20 inimese reageerimist suurõnnetustele. RPR-l puudub iseseisev varustuse 

transpordivõimekus. Varustuse haldamise süsteem on hetkel väljaarendamisel. Varustuse 

hoidmiseks ja väljastamiseks rühma liikmetele kasutatakse PEPK ruume. 

Päästelogistikaga suurõnnetuste teenindamise tähenduses hakati tegelema alles hiljuti. 2009 aastal 

alustati varustusvaldkonna koosseisus oleva logistikagrupi loomist, mille ülesandeks on nii 

staabiteenindus suurõnnetustel kui ka oma logistiliste vajaduste rahuldamine. 

Peamised saavutused 

Päästetööde tähtsaim igasuvine projekt viimase seitsme aasta jooksul on valveteenistus Aegna 

saarel. Kolmeliikmelised meeskonnad täidavad nii päästekomando, esmaabipunkti kui korravalve 

funktsioone. Alates oma loomisest on RPR osalenud paljudel suurtel päästesündmustel, nagu 

näiteks metsa- ja rabatulekahjude kustutamisel Kembas, Ellistel, Vihterpalus, Puhatus. Samuti Nõva 

naftareostuse likvideerimisel ja muudel reostustõrjetöödel. 

Kevadeti on rühmaliikmed osalenud nn kuluvalve projektis, olles kulupõlemise kõrgperioodil 

valves mõnes vabatahtlikus või kutselises komandos. Silmapaistvalt hea esmaabiettevalmistus on 

leidnud rakendamist esmaabivalvena suurüritustel, näiteks Laulu- ja Tantsupidu 2009, erinevail 
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spordivõistlustel jne. 

Logistikaga on RPR-s tegeletud juba rühma loomisest alates. Logistiline panus on antud õppuste 

läbiviimisesse ja logistiline valmisolek rühma reageerimisvõimekuse tagamiseks. Logistiline 

valmisolek on olnud tagatud ka rühma reageerimisvõimekuse tagamiseks. 

Peamised probleemid 

Päästetööde teostamise kutsele reageerib vähem inimesi kui on PäA ootused. RPR suudab 

arvestatavate jõududega reageerida sündmustele üldjuhul väljaspool tööaega ehk õhtuti, 

nädalavahetustel ja suvisel puhkuseperioodil. Vähene päästesündmuste arv, kuhu RPR kaasatakse, 

ei taga liikmete oskuste säilimist vajalikul tasemel, samuti seotust organisatsiooniga. Samas napib ka 

ressursse suurte õppuste korraldamiseks, mis suudaks haarata liikmeskonna enamiku. Päästerühma 

struktuur ja juhtimine ei vasta enam organisatsiooni suurusele ja liikmete ootustele ega toeta 

organisatsioonilist edasist arenemist. Väljakutse süsteem on ebakindel ja tülikas ning ka kulukas. 

Päästerühma varustus ei võimalda iseseisvat ja mobiilset abi osutamist ega taga liikmete küllaldast 

ohutust. 

Päästelogistika on RPR-s uus tegevussuund, mida ei ole veel jõutud korralikult välja arendada. 

Logistiliste tegevuste väljaõpe on algusjärgus või puudub. Logistikagrupp ei ole eraldi struktuurina 

komplekteeritud ja puuduvad reageerimise põhimõtted. Logistikagrupi ülesanded on selgelt 

piiritlemata. Varustuse soetamise põhimõtted on määratlemata. PäA-ga puudub koostöökokkulepe. 

Tagamata on rühma liikmete ja varustuse transpordi operatiivsus. Reageerimisvõimekus on piiratud 

nii kiiruses kui ka mahus. Rühma arendamisel on pärssivaks asjaoluks ka ebaselgus, kui palju on 

riiklikud struktuurid nõus omalt poolt panustama. 
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Tegevusvaldkonna eesmärk aastaks 2015: 

„MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm võimekus päästesündmustele reageerimiseks 
on tõusnud tasemele, mis vastab nii Päästeameti ja teiste partnerite kui ka 
rühmaliikmete ootustele ning annab tõhusa tulemuse päästetööde teostamisel.“ 

Indikaatorid 

Päästesündmustele reageerivate liikmete hulk on oluliselt tõusnud. Operatiivses valmisolekus 

olevate rühmaliikmete arv on suurenenud. Tehtud ja teenindatud väljakutsete osakaalu 

mõõdetakse. On olemas üle-eestiline reageerimisvõimekus suurõnnetuste korral. Reageerimise 

kiirus ja mobiilsus on suurenenud. RPR liikmete töö efektiivsus tõuseb. RPR on muutunud PäA 

poolt aktsepteeritud tugiüksuseks. Lisandunud on täiendavaid võimekusi päästööde teostamiseks. 

Päästetöödel osalevate RPR liikmete ohutus on tõusnud. Koostöö toimub pikaajaliste lepingute 

alusel. Rahulolu-uuring näitab kõrgemat rahulolu rühma töös osalemisest. 

RPR logistikagrupi liikmetele usaldatakse sündmuskoha logistika juhtimine. Loodud on vajaliku 

isikkoosseisu valmidusega logistikagrupp. Koostööleping PäA-ga on sõlmitud. Reageerimise 

valmisolek ja kogunemiskiirus on vastavuses koostööpartneri ootustele. Päästesündmustele 

reageerimiseks vajaminevate vahendite arvestus on arusaadav ja rahaliselt mõõdetav. RPR on 

võimeline kaasama päästetööde tegemisse teisi organisatsioone. 

Tegevusvaldkond: Päästetööde teostamine 

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: Reformitakse RPR juhtimine ja struktuur. 

Meede 2: Sündmusele reageerivat liikmeskonda suurendatakse oluliselt ja luuakse üle-eestiline 

reageerimisvõimekus. 

Meede 3: Suurendatakse reageerimise kiirust ja päästemeeskondade mobiilsust. 

Meede 4: RPR kaardistab sündmuste liigid, millele päästetööde teostamiseks reageeritakse, 

ning RPR liikmete poolt tehtavad tööd. 

Meede 5: Sõlmitakse pikaajaline koostöökokkulepe PäA-ga. 

Meede 6: PäA-ga ja päästekeskustega toimuvad regulaarsed koostöökohtumised. 

Meede 7: Tagatakse päästetöödeks vajalikud vahendid. 

Meede 8: RPR arendab täiendavaid võimekusi erinevate päästetööde teostamiseks. 

MEEDE 1: REFORMITAKSE RPR JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

Peamised tegevused 

Juhtimisulatus muudetakse kitsamaks ja nähakse ette täiendavad juhtimistasandid, mis on 

eelduseks organisatsiooni kasvamisele ja laienemisele. Motivatsiooniuuringute abil selgitatakse 

välja iga rühmaliikme huvid ja võimed ning selle alusel pakutakse liikmetele koolitusi ja 
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ametikohti organisatsioonis. Liikmete väljaõpet ja huvisid arvestades moodustatakse grupid, mis 

võivad süvendatult spetsialiseeruda mingit liiki sündmuste lahendamisele. Vastavalt vajadusele 

seatakse sisse palgalised ametikohad juhtimiseks, varustuse hooldamiseks, väljaõppeks jne. 

Vahetud tulemused 

Vabatahtlik initsiatiiv saab rakendatud parimal moel. Asjasthuvitatutele luuakse 

arenguvõimalused kuni päästja I kutse omandamiseni välja vastavalt PäA kutsestandardile. 

Varustuse hooldamisega tegelevad selleks ette nähtud inimesed. On loodud organisatsioonilised 

eeldused RPR jätkuvaks kasvamiseks. 

MEEDE 2: SÜNDMUSELE REAGEERIVAT LIIKMESKONDA SUURENDATAKSE OLULISELT JA LUUAKSE 

ÜLE-EESTILINE REAGEERIMISVÕIMEKUS 

Peamised tegevused 

Koostöös regionaalsete Päästekeskustega luuakse RPR päästegrupid kõigis regioonides. 

Näidatakse üles initsiatiivi tagamaks vajalike õigusaktide vastuvõtmist, mis võimaldavad 

vabatahtlikel päästjatel päästetööde teostamiseks töökohalt lahkuda. RPR liikmete arvu 

suurendatakse oluliselt. 

Vahetud tulemused 

Suurõnnetustel suudab RPR tagada vähemalt kuue päästemeeskonna tegutsemise esimesel 

sündmuspäeval ning kolme meeskonna tegutsemise järgnevatel päevadel vähemalt ühe nädala 

jooksul. 

MEEDE 3: SUURENDATAKSE REAGEERIMISE KIIRUST JA PÄÄSTEMEESKONDADE MOBIILSUST 

Peamised tegevused 

Koostöös PäA Häirekeskusega arendatakse välja uus liikmete alarmeerimise ning reageerijate 

registreerimise süsteem. Seatakse sisse sündmuskohale sõitmise ja naasmise transpordisüsteem. 

Vahetud tulemused 

RPR suudab kogu Eesti ulatuses mistahes ajahetkel reageerida vähemalt kahe päästemeeskonna 

lähetamisega sündmuskohale 1 tunni jooksul. Igas regioonis on RPR käsutuses 

transpordivahendid isikkoosseisu ja varustuse transpordiks. 

MEEDE 4: RPR KAARDISTAB SÜNDMUSTE LIIGID, MILLELE PÄÄSTETÖÖDE TEOSTAMISEKS 

REAGEERITAKSE NING RPR LIIKMETE POOLT TEHTAVAD TÖÖD 

Peamised tegevused 

RPR kirjeldab koostöös PäA-ga, millistele sündmustele ja kuidas päästetööde teostamiseks 

reageeritakse, sh milliseid ülesandeid ning milliste vahenditega täita suudetakse. Kaardistus on 

aluseks koostöölepete sõlmimisel päästeasutustega ja läbirääkimistel partneritega. 
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Peamised tulemused 

RPR saab organisatsiooni arendamisel lähtuda sisulisest vajadusest. Päästeasutused ja teised 

RPR partnerid saavad kvaliteetsema ülevaate RPR tegevusest. Tekib partneriks soovijaid, kes 

tahavad anda panust päästetööde teostamisel. 

MEEDE 5: SÕLMITAKSE PIKAAJALINE KOOSTÖÖKOKKULEPE PÄA-GA 

Peamised tegevused 

Valmistatakse ette ja sõlmitakse pikaajaline koostöökokkulepe PäA-ga ja vajadusel ka lepingud 

kohalike päästekeskustega. 

Vahetud tulemused 

Koostöö on viidud uue kvaliteedi ja mahuni, kus koostöövorm on selgelt määratletud. 

Kokkulepe tagab Päästerühmale arengukindluse ning päästeasutustele selge teadmise RPR 

võimekustest. RPR liikmetel on võimalus omandada kogemusi kutselistes komandodes 

praktiseerides, mis tagab ladusa koostöö ja teineteisemõistmise sündmuskohal. 

MEEDE 6: PÄA-GA JA PÄÄSTEKESKUSTEGA TOIMUVAD REGULAARSED KOOSTÖÖKOHTUMISED  

Peamised tegevused 

Luuakse päästeasutustega regulaarsete koostöökohtumiste süsteem. Koostöökohtumisteks on 

ette valmistatud planeerimisdokumendid aastaplaanide kooskõlastamiseks. Osapooled 

määravad kindlaks oluliste vastutusalade kontaktisikud. 

Vahetud tulemused 

Päästeasutustel on selge ülevaade RPR poolt planeeritavatest tegevustest. RPR on tegevuste 

planeerimisel juba arvestanud PäA ootuste ja võimalustega. Tagatakse kooskõlastatud tegevus, 

välditakse dubleerimist ning samuti katmata alasid päästetööde teostamisel. Tagatakse 

ressursside optimaalne kasutamine. 

MEEDE 7: TAGATAKSE PÄÄSTETÖÖDEKS VAJALIKUD VAHENDID 

Peamised tegevused 

Kaardistatakse PäA ressursid, mida on võimalik RPR-l kasutada. Koostatakse päästetöödeks 

vajaminevate muude vahendite arvestus- ja soetusplaan ja tehakse vajalikud hanked. 

Koostatakse päästetöödel kasutatavate isikukaitsevahendite ja varustuse arvestus- ja soetusplaan 

ja tehakse vajalikud hanked. 

Vahetud tulemused 

RPR reageerimisel päästetöödele on tagatud vajalike vahendite olemasolu. Kindlaks on 

määratud PäA vahendite kasutamise kord. Tõuseb päästetööde teostamise kvaliteet. Tagatud on 

vabatahtlike päästjate töö ohutus. 
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MEEDE 8: RPR ARENDAB TÄIENDAVAID VÕIMEKUSI ERINEVATE PÄÄSTETÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Peamised tegevused 

RPR liikmetele võimaldatakse väljaõppekursusi nagu hoone kustutamine (sh 

suitsusukeldumine), vetelpääste, tehniline pääste, nööripääste jms. Tehakse koostööd, sh 

praktika ja ühisõppused, teiste vabatahtlike organisatsioonidega väljaõppe ühtlustamiseks ja 

parendamiseks. Leitakse praktikavõimalusi pääste- ja meditsiiniasutustes, aga ka teistes 

organisatsioonides, kus RPR oskusi rakendada oleks võimalik. Leitakse koolitus- ja 

praktikavõimalusi välismaal. 

Vahetud tulemused 

Organisatsioon areneb innovatiivselt, RPR liikmed on motiveeritud panustama riigi 

sisejulgeoleku kindlustamisesse parimal moel. RPR liikmed saavad osutada abi rohkematel 

õnnetustel. RPR liikmete väljaõpe võimaldab pikaajaliste suurõnnetuste ajal osaliselt asendada 

kutselisi päästjaid riiklikes komandodes. RPR suudab kannatanuteta suurõnnetustel 

(metsatulekahjud, naftareostused jms) tagada esmaabiteeninduse (luua esmaabipunkti ja seda 

töös hoida), kannatanutega suurõnnetustel abistada meedikuid esmaabi andmisel. 

Tegevusvaldkond: Päästetööde logistika korraldamine 

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: Töötatakse välja logistikagrupi tegutsemispõhimõtted, arvestades PäA ja teiste 

partnerite vajadust. 

Meede 2: Logistikagrupi liikmed koolitatakse. 

Meede 3: Logistilise toetuse osutamiseks päästesündmustel ning PäA vahendite kasutamiseks 

sõlmitakse koostööleping PäA-ga. 

Meede 4: Luuakse RPR toimimiseks vajalik logistiline haldussüsteem ja RPR kasutuses olevate 

vahendite arvestussüsteem. 

Meede 5: Kaardistatakse päästetöödele kaasatavate vabatahtlike ressurss üldisemalt. 

MEEDE 1: TÖÖTATAKSE VÄLJA LOGISTIKAGRUPI TEGUTSEMISPÕHIMÕTTED, ARVESTADES PÄA 

VAJADUST 

Peamised tegevused 

Koostatakse logistikagrupi reageerimise põhimõtted ja pannakse paika ülesanded. 

Komplekteeritakse logistikagrupp. Instrueeritakse grupi liikmeid. Tutvustatakse 

toimimispõhimõtteid partneritele. 

Vahetud tulemused 

Logistikagrupp on formeeritud. Logistikagrupi toimimine on liikmetele ja partneritele 

arusaadav. Reageerimine toimub kindla korra alusel. 
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MEEDE 2: LOGISTIKAGRUPI LIIKMED KOOLITATAKSE 

Peamised tegevused 

Koostatakse ja võetakse kasutusele koolituskava logistikagrupi liikmetele. Praktilised harjutused 

on muudetud regulaarseks. Kaardistatakse praktiseerimisvõimalused. 

Vahetud tulemused 

Koolitused logistikagrupi liikmetele on läbi viidud. Logistikagrupi liikmed on osalenud 

praktilistes harjutustes. RPR logistikute ettevalmistuse on aastaks 2015 läbinud 100 rühma 

liiget. 

MEEDE 3: LOGISTILISE TOETUSE OSUTAMISEKS PÄÄSTESÜNDMUSTEL NING PÄA VAHENDITE 

KASUTAMISEKS SÕLMITAKSE KOOSTÖÖLEPING PÄA-GA 

Peamised tegevused 

Lepitakse kokku tegevused, mille teostamist PäA ootab RPR-lt, PäA olemasolevad vahendid, 

millega RPR logistikud töötavad, ja PäA vahendid, mida RPR saab iseseisva reageerimise korral 

kasutada. Nähakse ette vahenditega seonduvad instruktaažid ja koolitused. Koostöös 

koostatakse vabatahtlike koordineerimise kord sündmuskohal. 

Vahetud tulemused 

RPR on võimeline üles ehitama sündmuskoha majutusbloki, pesemisbloki ning korraldama 

sündmuskoha toitlustust ja tagama baaslaagri toimepidevuse. RPR on võimeline koordineerima 

vabatahtlike tegevust sündmuskohal. 

MEEDE 4: LUUAKSE RPR TOIMIMISEKS VAJALIK LOGISTILINE HALDUSSÜSTEEM JA RPR KASUTUSES 

OLEVATE VAHENDITE ARVESTUSSÜSTEEM 

Peamised tegevused 

Kaardistatakse RPR kasutusel olevad partnerite vahendid ja lepitakse kokku käitlemise kord. 

Koostatakse RPR enda vahendite käitlemise kord. Kirjeldatakse varustuse soetusvajadused.  

Vahetud tulemused 

RPR omab selget ülevaadet talle usaldatud vahenditest ja nende kasutamise korrast. RPR 

vahendite soetamine toimub pikaajalise planeerimise tulemusel säästlikult, mõtestatult ning 

rühma vajadusi parimal viisil arvestavalt. 

MEEDE 5: KAARDISTATAKSE PÄÄSTETÖÖDELE KAASATAVATE VABATAHTLIKE RESSURSS 

ÜLDISEMALT  

Peamised tegevused 

Kaardistatakse teiste organisatsioonide päästetöödele kaasamise võimalused. Eraldi arvestus 

luuakse tehniliste väikevahendite kaasamise võimalustest. Peetakse läbirääkimisi ning 

sõlmitakse kokkuleppeid vahendite kasutamise ja kasutustingimuste üle. 
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Vahetud tulemused 

Kaasatakse vabatahtlike partnerite abi, mis muudab päästetööde teostamise efektiivsemaks. 
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TEGEVUSVALDKOND: INIMESTE OTSING MAASTIKUL 

Hetkeolukorra analüüs 

Aastal 2010 on RPR liikmete seas otsingutegevusega tegelevaid inimesi 52 ja koeri 15. Siiani on 

RPR tegevuse ajal osaletud ligi 10-l otsingul – 2009. aastal Ihasalus ja Loobul. Suurimaks 

koostööpartneriks riigisektorist on otsingute puhul olnud politsei, kuna seadusest tuleneva 

kohustusena on kadunud inimeste otsing nende ülesanne. Reservpäästerühm osaleb inimeste 

otsingutel maastikul. RPR võimekus reageerimaks otsingu valdkonnas on täna 30 inimest ja kuni 

12 koera. Kõik RPR liikmed on saanud esmaabi andmise väljaõppe. Samuti esmase 

orienteerumisalase ja GPSi kasutamise õppe. Aastal 2010 ei ole koostöökokkuleppeid partneritega 

sõlmitud. Kohtutud on Politseiametiga 2009. aasta II poolaastal ühiste tegevuste kaardistamise 

eesmärgil. 

RPR planeerib otsinguoperatsioonides osalemist kolmel viisil: 1. inimeste otsing maastikul 

inimestega; 2. inimeste otsing maastikul koertega; 3. inimeste otsing maastikul inimeste ja koertega. 

Peamised saavutused 

Reservpäästerühmal on tekkinud arvestatav võimekus otsingutel osalemiseks. Vabatahtliku 

Reservpäästerühma liikmed on osalenud inimeste otsinguoperatsioonides: 2009. aastal - Ihasalu ja 

Loobu. 

Peamised probleemid 

RPR siseselt ei ole veel jõutud korrastada otsinguvaldkonna struktuuri ja nõudeid. 

Koolitusprogrammid ja nõuded inimeste otsinguga tegelevatele liikmetele on lõpuni paika 

panemata. Otsingute metoodika on kirjeldamata. Partneritele on vähesel määral tutvustatud RPR 

võimekust ja korraldust inimeste otsingu valdkonnas. Prefektuurid ei tea RPRi pakutavast abist ja 

abi kvaliteedist eriti palju. RPR kaasatakse otsinguoperatsioonidesse isiklike kontaktide kaudu, mis 

organisatsiooni seisukohalt ei ole jätkusuutlik. Samuti tuleb seetõttu info otsingus osalemiseks liiga 

hilja. Ei ole sõlmitud koostöökokkuleppeid nn tellijatega (Politsei- ja Piirivalveamet). 

Tegevusvaldkonna eesmärk aastaks 2015: 

„Seoses inimeste otsingu võimekuse arendamisega on tõusnud RPR usaldusväärsus 
partnerite silmis ning on suurenenud otsingute efektiivsus, mis aitab säästa 
inimelusid.“ 

Indikaatorid 

RPR kaasatakse koheselt kadunud inimeste otsingutele ja kadunud inimesi leitakse kiiremini. 
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Suurenenud on väiksemate tervisekahjustustega ning elusalt leitud inimeste arv. RPR 

usaldusväärsus valdkonnas on tõusnud ning RPR on sõlminud koostöökokkulepped partneritega. 

RPR-l on otsinguoperatsiooniks võimalik välja saata 10 aheliku juhti, kes on võimelised kohale 

tulnud vabatahtlikke koordineeritult ahelikus kasutama. Koolitatud on 20 ühiskondlike 

organisatsioonide koolitajat esmase otsingukoolituse alal. RPR otsingugrupp omab võimekust 

iseseisvaks reageerimiseks ja otsingu alustamiseks esimese 24 h jooksul alates kadumisteate 

saamisest. Aastaks 2015 on otsingugrupis 60 inimest, kes on läbinud otsingualase koolituse. Aastal 

2015 on otsingugrupis 10 IRO (International Rescue Dog Organisation) eksami tulemusega 

päästekoera.  

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: Reageerimissüsteemi kirjeldamisega on loodud otsinguvaldkonnas tegutsemise 

eeldused. 

Meede 2: Vabatahtlikul Reservpäästerühmal on toimiv inimeste otsingu koolitusprogramm, 

mis tagab otsingul osalevate rühma liikmete pädevuse, ja koolitused viiakse enamasti 

läbi RPR liikmete poolt. 

Meede 3: Vabatahtlik Reservpäästerühm on välja töötanud miinimumnõuded 

otsingutegevuses osalejatele. 

Meede 4: Vabatahtlik Reservpäästerühm viib läbi koolitusi erinevatele organisatsioonidele ja 

ühiskonnagruppidele. 

Meede 5: Vabatahtlik Reservpäästerühm omab teavet otsingutegevusse kaasatavate tehniliste 

vahendite olemasolust teistes organisatsioonides või ühingutes, mille abil 

otsingutegevust efektiivsemaks muuta. 

Meede 6: Vabatahtlik Reservpäästerühm koostab otsingutegevuseks vajamineva varustuse 

hankeplaani. 

MEEDE 1: REAGEERIMISSÜSTEEMI KIRJELDAMISEGA ON LOODUD OTSINGU VALDKONNAS 

TEGUTSEMISE EELDUSED  

Peamised tegevused 

RPR otsingute reageerimissüsteem kirjeldatakse, arvestades partnerite vajadusi ning tutvudes 

erinevate organisatsioonide ja vabatahtlike kaasamisega otsingutel nii Eestis kui mujal 

maailmas. See kirjeldab otsingu läbiviimist alates otsingutel osalemise kutse saamisest kuni 

otsingu lõpetamise ning kokkuvõtete tegemiseni. 

Vahetud tulemused 

Reageerimissüsteem on kinnitatud RPR juhatuse poolt. Inimeste otsingud maastikul toimuvad 

vastavalt korrale, mille tulemusena alustatakse otsinguid kiiremini ja koordineeritumalt. See 

võimaldab kadunud inimesi kiiremini leida. Inimeste kiirem leidmine aitab säästa kadunud 

inimeste elusid. Otsingu valdkonnas tegutsedes on võidetud partnerite usaldus ning sõlmitud 

koostöökokkulepped. Kutse otsingul osalemiseks tuleb partnerite poolt kiiremini. 
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MEEDE 2: VABATAHTLIKUL RESERVPÄÄSTERÜHMAL ON TOIMIV INIMESTE OTSINGU 

KOOLITUSPROGRAMM, MIS TAGAB OTSINGUL OSALEVATE RÜHMA LIIKMETE PÄDEVUSE, JA 
KOOLITUSED VIIAKSE ENAMASTI LÄBI RPR LIIKMETE POOLT 

Peamised tegevused 

Otsingugrupi ja koolitusvaldkonna poolt koostatakse inimeste otsingute läbiviimiseks 

koolitusprogramm. Koolitusprogrammi osadena koostatakse ka RPR liikmete baaskoolituse 

õppekava otsingute jaoks, kohapealsete kogukonnaliikmete ja teiste vabatahtlike 

instrueerimiskoolituse õppekava. Koolituste ja õppuste läbiviimine on regulaarne ning neid 

viiakse läbi ka koostöös partneritega. Esmase otsingukoolituse on läbinud kõik RPR liikmed. 

Eraldi koostatakse nõuded otsingul osalevate koerte koolitamiseks. RPR liikmeid saadetakse 

võimalusel õppima välisriikidesse. 

Vahetud tulemused 

Koolitusprogramm on koostatud ja RPR juhatuse poolt kinnitatud. Koolitusprogrammi alusel 

koolitatakse RPR otsingutes osalevaid liikmeid. Koolitusprogrammi alusel on koolitatud 

instrueerimiskoolitajad. Koostatud on instrueerimisjuhend. 

MEEDE 3: VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHM ON VÄLJA TÖÖTANUD MIINIMUMNÕUDED 

OTSINGUTEGEVUSES OSALEJATELE. 

Peamised tegevused 

Otsingugrupi juhtimisel ja personalivaldkonda kaasates koostatakse miinimumnõuded RPR 

liikmetele, kes otsingutegevuses osalevad. Miinimumnõuded sätestavad läbitud koolituste mahu 

ja liigi. Samuti otsustatakse, kas ja kuidas testitakse otsingugrupi liikmete füüsilist ja vaimset 

vastupidavust. Koolitusprogrammide nõuete kehtestamisel otsustatakse, kas aktsepteeritakse 

RPR-väliste koolituste tunnistusi ning kuidas neid tunnustatakse. Samuti kehtestatakse nõuded 

otsingul osalevatele koertele. 

Vahetud tulemused 

Otsingutele reageerivad RPR liikmed vastavad kehtestatud nõuetele, mille tulemusel paraneb ja 

ühtlustub otsingutel osalevate liikmete tase. Miinimumnõuetele vastavus on partnerite silmis 

usaldusväärsuse tõstjaks. 

MEEDE 4: VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHM VIIB LÄBI KOOLITUSI ERINEVATELE 

ORGANISATSIOONIDELE JA ÜHISKONNAGRUPPIDELE 

Peamised tegevused 

Läbi on viidud koolituse sihtgruppide kaardistamine. RPR on koostanud koolitusprogrammid: 

„Kuidas käituda maastikul“ ja „Kuidas osaleda otsingul“. Vastavalt koolitusprogrammile on 

koolitanud rühmaväliste gruppide koolitajad otsingute valdkonnas. Tehakse ühiskoolitusi ja 

õppusi partneritega ja partneritele. Koolitatakse maapiirkondades külaseltse ja teisi 

organisatsioone. Tehakse ennetuskoolitusi lastele. Luuakse ühiskonna koolitamise 
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internetikoolituse (e-koolitus) programmid, kus inimesed saavad ise õppida ning teadmisi 

testida. Otsingutegevuse alased ennetusmaterjalid on kättesaadavad RPR kodulehel ja teistes e-

keskkondades. Usaldusväärsete organisatsioonide ja materjalide lingid on RPR lehele üles 

pandud. Teavitusmaterjalid on jagatud RMK majadesse, terviseradadele, seiklusmatkade 

korraldajatele, jahiseltsidele jne. 

Vahetud tulemused 

Ühiskonnas on maastikul liikumise ohtudest teadlik suurem hulk inimesi kui senini. 

Maapiirkondade kogukonnad oskavad ise otsingut elementaarsel tasemel läbi viia, ilma ennast 

ohtu seadmata. Lapsed ja eakad on teadlikumad metsa minemise ohtudest ning kaasavõetavate 

vahendite vajadusest. 

MEEDE 5: VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHM OMAB TEAVET OTSINGUTEGEVUSSE KAASATAVATE 

TEHNILISTE VAHENDITE OLEMASOLUST TEISTES ORGANISATSIOONIDES VÕI ÜHINGUTES, MILLE ABIL 

OTSINGUTEGEVUST EFEKTIIVSEMAKS MUUTA 

Peamised tegevused 

Vabatahtlik Reservpäästerühm on üldiselt kaardistanud erinevad ühiskondlikud 

organisatsioonid ja ettevõtted, mis tegelevad maastikul vajaminevate transpordivahendite 

käitamisega. Selle kaardistuse põhjal on sõlmitud koostöölepped. Väikeste ja suuremate 

maastikusõidukite kaasamisega on võimalik otsingutegevust efektiivsemalt läbi viia. 

Kaardistatud on ka mitteriiklikud lennundusega tegelevad organisatsioonid, kes suudavad 

pakkuda abi vaatluse teostamisel õhust. 

Vahetud tulemused 

Otsingute läbiviimisel säästetakse aega ning jõudu läbi tehniliste vahendite kasutuselevõtu. 

Õhust vaatluse teostamise tulemusel leitakse otsitavad kiiremini ka suurematelt aladelt. See 

võimaldab efektiivsemalt kasutada olemasolevaid ressursse otsingul. 

MEEDE 6: VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHM KOOSTAB OTSINGUTEGEVUSEKS VAJAMINEVA 

VARUSTUSE HANKEPLAANI 

Peamised tegevused 

Koostatakse GPS-seadmete vajaduse plaan. Leitakse lahendused vastava tarkvaraga 

mobiiltelefonide soetamiseks grupijuhtidele. Kaardistatud on vajadus kaardirakenduste 

kasutuselevõtuks. Kaalutakse koerte GPS-seadmete kasutuselevõttu. Kaardistatud on 

raadiosidevahendite vajadus. Kirjeldatud on otsingul osalejate eririietuse vajadus. 

Vahetud tulemused 

RPR liikmed on varustatud otsingutöödeks vajamineva varustusega, mis tagab otsingutöödel 

osalejate suurema ohutuse. RPR liikmed on otsingutööd tehes tänu kaasaegsete vahendite 

kasutamisele efektiivsemad. Inimeste kiirem leidmine aitab vähendada tervisekahjustusi ning 

säästa kadunud inimeste elusid. 
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TEGEVUSVALDKOND: ENNETUSTEGEVUS 

Hetkeolukorra analüüs 

Ennetustöö on oluline osa RPR tegevustest. Riigikogus vastuvõetud dokumendis 

„Turvalisuspoliitika Põhisuunad aastani 2015“ on välja toodud ka ennetusvaldkond, mis on 

odavam ja tulemuslikum tegevus kui tagajärgedega võitlemine. Sealhulgas on eesmärgiks elanike 

teadlikkuse tõus, õigest käitumisest tuleõnnetuse korral. Samas dokumendis on öeldud, et üha 

enam kaasatakse vabatahtlikke tuleohutusalaste nõustavate kodukülastuste läbiviimisesse.  

Riigil on ootus, mis kajastub päästeala arengusuundades, et vabatahtlike poolt on teostatud 20% 

ennetustöö üldmahust. Samuti saab riik selle töö tegemist kompenseerida. 

MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm on loonud ennetusprojekte ja neid ka ellu viinud. 

Ennetustegevusega tegelevaid inimesi on RPR-s kümmekond. Põhiliselt on tehtud tuleohutusalast 

teavitustööd. PEPK-ga on sõlmitud leping suitsuandurite paigaldamise kohta. On tehtud esmaabi- 

ja ohutuskoolitusi teistele mittetulundusühingutele ja organisatsioonidele. Ennetusvaldkond on 

arengufaasis ning tegevuspõld on lai. Kasutusele tuleb võtta interneti erinevad suhtluskeskkonnad 

ning ka passiivse info jagamise kohad. Samuti tuleb ennetusvaldkonna alast diskussiooni 

julgustada. Koostöökohtadena tuleb vaadelda erinevaid ühiskonnagruppe ühendavaid 

organisatsioone, olgu need kogukondlikud külaseltsid või korteriühistud suuremates 

asustuspiirkondades. Läbi tuleb viia ka koolitusprogramme noortekeskustes ja –laagrites. RPRi 

liikme kohuseks peaks olema endaga seotud kogukondadele parema ennetusalase teadmise 

edasiandmine. Samuti tuleb kaardistada ennetustegevuse piirkonnad. Alati ei pruugi huvid ja 

võimalused omavahel kokku minna, mistõttu ongi näiteks Ida-Virumaal huvi küll ennetusalaste 

koolituste vastu suur, kuid koolitajaid napib. 

Ennetustegevust finantseeritakse vastavalt lepingutele. 

Peamised saavutused 

Vabatahtlik Reservpäästerühm on 2008. aastal koostanud ja läbi viinud PäA hanke korras 

koolituskava „Kodu tuleohutuks“. Igal aastal on neljal-viiel korral ennetusalaselt abiks käidud 

Põhja-Eesti Päästekeskusel. Aegna lastelaagris on läbi viidud laste esmaabi- ja tulekustutuskoolitusi. 

MTÜ Kodukant noortelaagrites tehti 2008. aastal 2,5h esmaabi- ja tuleohutuskoolitust. Kohila 

Sipsiku lasteaiale tehti 2008. aastal päästealane päevalaager. 2008. – 2009 aastal viidi läbi ligi 

poolsada kodukülastust, mis hõlmas tuleohutusalast nõustamist ja suitsuanduri paigaldamist. 

Peamised probleemid 

Ennetustegevuses puudub pikemaajaline planeerimine. Projektikirjutajaid ja täideviijaid on vähe. Ei 

ole välja kujunenud regulaarset koostööd PäA-ga. PäA ootused ja RPR võimalused on 
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kaardistamata. PäA olemasolevad programmid ja teadmised on RPR poolt kasutusele võtmata. 

Hetkel on kasutamata kaasaegse infoühiskonna paljud võimalused ennetustegevuse läbiviimiseks. 

Tegevusvaldkonna eesmärk aastaks 2015: 

„Tõhusa ennetustegevuse tulemusel on suurenenud tuleohutuse, maastikul 
käitumise, vee- ja olmeohutuse alane teadlikkus ühiskonnas“ 

Indikaatorid 

Tuleõnnetuste arv eluruumides on vähenenud. Tuleõnnetustes tekkinud kahju on vähenenud. 

Metsa ja maastikule eksinud inimeste arv on vähenenud. PäA on jõudnud iga-aastaselt 4% 

elanikkonna koolitamiseni, milles on osa ka RPR-l. Koolitatute arv on kasvanud. 

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: Toimuvad regulaarsed kodukülastused, mis vastavad PäA juhendile. 

Meede 2: Tuleohutusalase teadlikkuse tõstmiseks kasutatakse PäA poolt välja töötatud 

ennetusprogrammi eluruume ühendavate ühisuste koolitamiseks. Sihtgrupiks on 

paljude eluruumide eest seisvad inimesed, kellele antakse edasi teadmus ning kes 

selle edasi annavad. 

Meede 3: Laiema teadmuse jagamiseks ühiskonnas on loodud internetipõhine ennetusalaste 

teadmiste jagamise süsteem, kus käsitletakse tuleohutust, ohutut käitumist looduses 

ja veekogudega seonduvas ning olmeohutust. 

Meede 4: Noorte kaasamine päästealasesse tegevusse läbi Vabatahtliku Reservpäästerühma on 

muutunud tavapäraseks. 

Meede 5: On loodud erinevad ennetuskoolituse moodulid. 

Meede 6: Projektirahade ennetustegevusse kaasamine RPR poolt olles PäA partneriks. 

Meede 7: RPR ja PäA vahel toimuvad regulaarsed koostöökohtumised. 

MEEDE 1: TOIMUVAD REGULAARSED KODUKÜLASTUSED, MIS VASTAVAD PÄA JUHENDILE. 

Peamised tegevused 

Kasutatakse PäA metoodikat ja materjale. On koolitatud RPR liikmed (8h), kes oskavad 

kodukülastusi läbi viia. Sõlmitud on kokkulepe PäA-ga kodukülastuste läbiviimiseks. 

Kodukülastuste teenuse pakkumine KOV-dele ja korteriühistutele. Eelkõige tegutsetakse 

suuremates asustuspiirkondades. Tehakse aktiivset koostööd päästekeskuste ennetustöötajatega 

kodukülastusprogrammi läbiviimisel. 

Vahetud tulemused 

Kodukülastuse osaks saanud eluruumides on tulekahjude arv vähenenud. Külastatud 

eluruumides on tulekahju tekkimine ära hoitud või avastatud juba varases staadiumis. 

Suitsuandurid on paigaldatud nõuetekohaselt ja on töökorras. Kütteseadmete kasutamise alane 

teadlikkus on tõusnud. Kodukülastuste läbiviijateks on koolitatud vähemalt 40 RPR liiget. RPR 
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liikmetele on tekkinud nn. püsikliendid, kellega tegeletakse. 

MEEDE 2: TULEOHUTUSALASE TEADLIKKUSE TÕSTMISEKS KASUTATAKSE PÄA POOLT VÄLJA 

TÖÖTATUD ENNETUSPROGRAMMI ELURUUME ÜHENDAVATE ÜHISUSTE KOOLITAMISEKS. 
SIHTGRUPIKS ON PALJUDE ELURUUMIDE EEST SEISVAD INIMESED, KELLELE ANTAKSE EDASI 
TEADMUS NING KES SELLE EDASI ANNAVAD. 

Peamised tegevused 

RPR liikmed saavad koolituse tuleohutusjärelevalve küsimustes. Kaardistatakse 

organisatsioonid, kellele teadmise edasiandmine hõlmab paljude eluruumide tuleohutumaks 

muutmist. Organisatsioonide kaardistuse tulemusi jagatakse PäA-ga. Koolitusprogrammide 

läbiviimine on planeeritud ning koolitusi viiakse läbi regulaarselt. Koostöökokkulepete 

subjektid on kaardistatud. RPR liikmed saavad koolituspraktikat järelvalveinspektoriga koos 

koolitustel käies. 

Vahetud tulemused 

Koolitusi viiakse RPR poolt läbi regulaarselt. Korteriühistute liikmete tuleohutusalane 

teadlikkus on tõusnud. Suurtes elumajades avastatakse tulekahju juba varases staadiumis ning 

ollakse teadlikud esmaste tulekustutusvahendite kasutamisest. Koostöökokkulepe on sõlmitud 

PäA ja Korteriühistute Liiduga jt. 

MEEDE 3: LAIEMA TEADMUSE JAGAMISEKS ÜHISKONNAS ON LOODUD INTERNETIPÕHINE 

ENNETUSALASTE TEADMISTE JAGAMISE SÜSTEEM, TULEOHUTUSE, MAASTIKUL KÄITUMISE, VEE- JA 
OLMEOHUTUSE ALAL. 

Peamised tegevused 

Ennetusalane teave tehakse kättesaadavaks RPR kodulehel. RPR kodulehel luuakse 

ennetusalaste linkide kogum. Ennetusalase teadmuse jagamiseks kasutatakse teisi 

internetikeskkondi ja uue meediumi võimalusi, arvestades nendes tegutseva sihtrühma eripära. 

Uue meediumi ülevalhoidmine koostöös päästeasutustega. 

Vahetud tulemused 

Internetis on lihtsal viisil ennetusmaterjalid kättesaadavad. RPR poolt loodud materjalide 

põhjal saab esmaseid koolitusi läbi viia ka RPR väline isik. Rohkem ühiskonnaliikmeid on 

teadlikud tuleohutusest ning maastikul käitumise ohtudest ja nende ennetamisest. 

MEEDE 4: NOORTE KAASAMINE PÄÄSTEALASESSE TEGEVUSSE LÄBI VABATAHTLIKU 

RESERVPÄÄSTERÜHMA ON MUUTUNUD TRADITSIOONILISEKS. 

Peamised tegevused 

Noortega tegelemine on läbi mõeldud koostöös PäA-ga. Loodud on kontseptsioon noorte 

kaasamiseks päästealasesse tegevusse. Luuakse noortele suunatud õppevahendeid ja 

infomaterjale. RPR liikmed-ringijuhid käivad praktiseerimas PäA metsalaagris. 
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Vahetud tulemused 

RPR juures tegutseb noortering. Noortering jagab ennetusalast teadmust oma eakaaslaste seas. 

Noorterühmast, -ringist sirguvad noorpäästjad. 

MEEDE 5: ON LOODUD ERINEVAD ENNETUSKOOLITUSE MOODULID. 

Peamised tegevused 

On koostatud esmaste tulekustutusvahendite koolituse moodul. On koostatud koolitusmoodul 

metsa ja maastikule minemise ohtude ennetamisest, samuti veeohutusest. Viiakse läbi 

orienteerumiskoolitusi sh. kaasaegsete tehniliste vahendite (GPS; GSM-telefon) kasutamisest. 

Koostatakse tuleohutusjärelvalve ülevaatekoolitus RPR liikmetele, mis toetab kodukülastuste 

tegevust. Koostatakse koolitusmoodul olmeohutusest. Reklaamitakse aktiivsemalt 

konkreetsemaid koolitusteenuseid. 

Vahetud tulemused 

Koolituste läbiviimise tulemusel on kasvanud inimeste hulk, kes on teadlikud ohtude 

ennetamisest. Koolitusmoodulid on igapäevaseks abimeheks RPR liikmetele kogukonnaga 

suhtlemisel. 

MEEDE 6: PROJEKTIRAHADE ENNETUSTEGEVUSSE KAASAMINE RPR POOLT. 

Peamised tegevused 

Leitakse projektikirjutajad. Arendatakse projektikirjutamise kompetentsi. 

Vahetud tulemused 

Ennetustegevuse projektid on teostatud. Partneritele pakutakse abi projektitaotluste 

kirjutamisel. 

MEEDE 7: RPR JA PÄA VAHEL TOIMUVAD REGULAARSED KOOSTÖÖKOHTUMISED. 

Peamised tegevused 

PäA ja RPR kohtuvad ennetustegevuse alaselt vähemalt kord poolaastas. Ühiselt planeeritakse 

ennetustegevusi. Viiakse üksteist kurssi oma tegemistega. 

Vahetud tulemused 

PäA on paremini kursis RPR tegevustega. RPR teab, millises suunas liigub PäA. 

Ennetustegevused on ühiselt planeeritus ja seega efektiivsemad. 
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TEGEVUSVALDKOND: KOOLITUSTEGEVUS 

Hetkeolukorra analüüs 

Koolitusvaldkond täidab RPR-s ennekõike nö sisetellimust, aga osutub koolitusi ka rühmast välja. 

Regulaarselt viikase läbi Reservpäästerühma liikmeks astumise koolitusi, samuti esmaabikoolitusi. 

Peamised saavutused 

Kõik rühma liikmed on koolitatud rühma sisseastumisel. Rühma liikmetele on tehtud esmaabi 

koolitusi. 2009. aastal tehti kümmekond väljapoole suunatud koolitust. 

Peamised probleemid 

Puudub regulaarsus ja järjepidevus koolitustegevuse läbiviimisel. Puudub spetsialiseerumise 

täiendkoolitusprogramm. Rühma sisenemiskoolitus ostetakse päästeasutustelt sisse, mitte ei tehta 

seda ise. Sisseastumiskoolituse maht on tavaliikme värbamiseks liialt suur. Ennetus- ja 

koolitustegevuse omavaheline tööjaotus on üheselt mõistetavalt jagamata. 

Tegevusvaldkonna eesmärk aastaks 2015: 

„Kvaliteetse koolitustegevuse tulemusel on MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm 
ühiskonnaliikmete koolitamisel usaldusväärseks partneriks.“ 

Indikaatorid 

Koolitatud on rohkem rühma liikmeid ja teisi inimesi. Koolituse kvaliteet on parem. Õppekavad 

on tunnustatud PäA ja/või Päästeliidu poolt.  

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: Koostöös põhiliste partneritega koostatakse RPR tegevuseesmärke arvestav 

koolitusprogramm oma liikmetele. 

Meede 2: RPR viib läbi abipäästjate koolitusi. 

Meede 3: RPR viib läbi tuleohutuskoolitusi. 

Meede 4: RPR poolt läbi viidav esmaabikoolitus on koolitusturul aktsepteeritav ja nõutav. 

Meede 5: RPR koolitab oma liikmeid ja erinevaid ühiskonnagruppe, kasutades selleks 

kodulehekülge ning erinevaid interneti suhtluskeskkondi. 

MEEDE 1: KOOSTÖÖS PÕHILISTE PARTNERITEGA KOOSTATAKSE RPR TEGEVUSEESMÄRKE 

ARVESTAV KOOLITUSPROGRAMM OMA LIIKMETELE. 

Peamised tegevused 

Erinevatele valdkondadele koostatakse koolitusprogrammid. Koolitusprogrammi 
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väljatöötamine toimub koostöös partneritega (PA, Päästekolledž, Päästeliit ja teised). 

Koolitusprogrammis nähakse ette mitmeastmeline koolitus. Koostatakse alg- ja 

täiendkoolitusprogrammid. Koolitatakse koolitajad liikmete seast ja sõlmitakse 

koolituslepingud rühmaväliste koolitajatega.  

Vahetud tulemused 

Igal koolitusprogrammil on kindel eesmärk. Mitmeastmeline koolitusprogramm on valmis, 

juurutatud ning partnerite poolt heaks kiidetud. Koolituspõhimõtted on RPR liikmetele 

üheselt mõistetavad. RPR poolt rühma liikmetele tehtavad koolitused vastavad RPR vajadustele 

ning on odavamad kui väljast sisseostetavad koolitused. 

MEEDE 5: RPR KOOLITAB OMA LIIKMEID JA ERINEVAID ÜHISKONNAGRUPPE, KASUTADES SELLEKS 

KODULEHEKÜLGE NING ERINEVAID INTERNETI SUHTLUSKESKKONDI. 

Peamised tegevused 

Analüüsitakse meedia koolituseks kasutamise võimalusi. Töötatakse välja internetikoolituse 

programmid. Rakendatakse internetikoolituse programmid töösse. 

Vahetud tulemused 

RPR liikmetel on võimalik kodust lahkumata osa saada erinevatest koolitustest. Erinevad 

ühiskonnagrupid saavad haritumaks. Koolitus muutub kättesaadavaks distantsilt. RPR on 

nähtav ka suhtluskeskkondades. 
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TEGEVUSVALDKOND: RPR POOLT OSUTATAVAD TEENUSED 

Hetkeolukorra analüüs 

MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühma poolt osutatavad teenused loovad rühmale võimaluse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks. Tasulisi teenuseid osutatakse erinevatele ühiskonnaliikmete 

gruppidele ja organisatsioonidele. Juba osutatakse esmaabikoolituse teenust. Suviti tulevalveteenust 

Aegna saarel Tallinna linnale ja Põhja-Eesti Päästekeskusele. Valmisolek on olemas ka 

massiüritustel esmaabiteenuse osutamiseks. 

Peamised saavutused 

Aegna saarel on osutatud tulevalveteenust. Esmaabivalve erinevatel üritustel. 

Peamised probleemid 

Ei ole eraldi osutatavate teenuste valdkonda välja arendatud. Ei ole kirjeldatud teenuseid. Teenuste 

osutamiseks on rühma liikmed komplekteerimata. 

Tegevusvaldkonna eesmärk aastaks 2015: 

„MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm osutab kvaliteetseid teenuseid ning tagab 
läbi selle avaliku keskkonna suurema turvalisuse, organisatsiooni jätkusuutliku 
arengu ning tunnustuse ühiskonnas.“ 

Indikaatorid 

Teenuste osutamine tagab RPRi jätkusuutliku arengu. Organisatsiooni teenuseid tunnustatakse 

samaväärselt teiste teenuseosutajate teenustega. 

Meetmed eesmärgi saavutamiseks: 

Meede 1: RPR osutab tulevalveteenust abikaugetes piirkondades ja avalikel üritustel. 

Meede 2: RPR osutab esmaabivalveteenust avalikel üritustel. 

Meede 3: RPR viib läbi abipäästjate koolitusi. 

Meede 4: RPR viib läbi tuleohutuskoolitusi. 

Meede 5: RPR poolt läbi viidav esmaabikoolitus on koolitusturul aktsepteeritav ja nõutav. 

MEEDE 1: RPR OSUTAB TULEVALVETEENUST ABIKAUGETES PIIRKONDADES JA AVALIKEL 

ÜRITUSTEL. 

Peamised tegevused 

Töötatakse välja tulevalve teenuse põhimõtted. Teenuse osutajad koolitatakse Teenust 

pakutakse kohalikele omavalitsustele ja avalike ürituste korraldajatele. 
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Vahetud tulemused 

RPR poolt on kaetud rohkem abikaugeid piirkondi tulevalve teenusega. Tuleohutus on nendes 

piirkondades tõusnud. Avalike ürituste korraldajad saavad tellida valvesse koolitatud 

vabatahtlikud päästjad, kes tulekahju korral aitavad olukorda kiiresti lahendada. 

MEEDE 2: RPR OSUTAB ESMAABITEENUST  

Peamised tegevused 

Töötatakse välja esmaabivalveteenuse pakett. Teenuse osutajad koolitatakse. Teenust pakutakse 

avalike ürituste korraldajatele. 

Vahetud tulemused 

Suureneb avalike massiürituste ohutus. RPR poolt osutatava teenuse eest saadav tasu tagab 

organisatsiooni jätkusuutlikkuse. RPR vormis teenust osutavad inimesed on ka reklaamiks 

RPR-le. 

MEEDE 3: RPR VIIB LÄBI VABATAHTLIKU PÄÄSTJA KOOLITUSI. 

Peamised tegevused 

Läbirääkimiste pidamine päästeasutustega koolitusprogrammi koostamiseks või olemasoleva 

kasutuselevõtuks. Selgitatakse välja koolitusvajadus. Koolitusprogrammi läbiviimiseks 

koolitajate koolitamine.  

Vahetud tulemused 

RPR suudab ise koolitada oma rühma liikmekandidaate. RPR koolitab vabatahtlikke päästjaid 

üle-eestiliselt. Päästeasutuste koolitustegevus väheneb ning ressurss vabaneb. RPR saab 

osutatava koolituse eest tasu, mis tagab jätkusuutliku arengu. 

MEEDE 4: RPR VIIB LÄBI TULEOHUTUSKOOLITUSI. 

Peamised tegevused 

On loodud või kasutusele võetud PäA koolitusprogramm tuleohutuskoolituse koolitajatele. 

PäA-ga on sõlmitud kokkulepe koolituse läbiviimiseks ja tunnistuste väljastamiseks. Viiakse läbi 

koolitaja koolitusi. Selgitatakse välja koolitusvajadus. 

Vahetud tulemused 

Tuleohutusalast teadlikkust on tõstetud. Koolitatud on rohkem inimesi, mistõttu väheneb 

tulekahjude arv. RPR saab osutatava koolituse eest tasu, mis tagab jätkusuutliku arengu. 

MEEDE 5: RPR POOLT LÄBI VIIDAV EMAABIKOOLITUS ON KOOLITUSTURUL AKTSEPTEERITAV JA 

NÕUTAV. 

Peamised tegevused 

Rakendatakse esmaabi koolitajate koolitamise ja litsentseerimise süsteem. Koolitatakse esmaabi 
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baaskoolitajaid, kes võivad esmaabikoolitust läbi viia. Sõlmitakse esmaabikoolitust vajavate 

organisatsioonidega koolituslepinguid. 

Vahetud tulemused 

RPR saab osutatava koolituse eest tasu, mis tagab jätkusuutliku arengu. RPR sisene 

esmaabikoolitus on kõrgel tasemel. 

 

 

ARENGUKAVA ELLUVIIMINE 

Metoodika kirjeldus 

Arengukava viiakse ellu iga-aastase tegevuskavade koostamise ja täitmise kaudu. Tegevuskavas 

nähakse ette tegevuste täpsemad numbrilised suurused ning nende mõjud. Tegevuskava on aluseks 

ka iga-aastase eelarve planeerimisele ja koostamisele. Arengukava uuendatakse ja täpsustakse üks 

kord aastas tegevuskava koostamise käigus. Võimalusel pikendatakse arengukava kehtivust igal-

aastal ühe aasta võrra mis loob eelduse RPR jätkusuutlikule arengule. 

Arengukava ja tegevuskava elluviimist korraldab rühma juhatus koos valdkondade juhtidega. 

Arengu- ja tegevuskava täitmiseks annab juhatus RPR liikmetele ja partneritele kirjalikult aru 

vähemalt üks kord aastas. 


