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Projekt
NB! Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või
tegevuste kogum. Projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatakse vajalike tegevuste jada: alates projekti
elluviimise konkreetsete tegevuste ja nende elluviimise eest vastutajate kokkuleppimine ühingus, vajalike
ettevalmistavate tegevuste kavandamine, projekti elluviimiseks vajalike peamiste tegevuste toimumine,
kokkuvõtete tegemine peamiste tegevuste toimumise järgselt, projekti elluviimise analüüs ja aruannete
koostamine.
Projekti koostama asudes tutvuge Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhendiga:
http://www.kysk.ee/arengu-abimaterjalid
1.1 Projekti eesmärk (Sõnastage 1-2 lausega projekti eesmärk konkreetse tulevikuseisundina - mis muutub projekti
tulemusel võrreldes tänase olukorraga. Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena)

III etapp merepääste päästejaama rajamisel – hoiuruumis on tagatud vajalik sisekliima merepäästevahendite
hooldamiseks ja hoiustamiseks. Hoiuruum on varustatud elektrienergiaga. Paigaldatud on kuivatus ja kütteseade
(õhk-õhk soojuspump)
1.2 Projekti vajalikkuse analüüs (Kirjeldage kogukondliku turvalisuse probleemi, mida soovite projektiga lahendada.
Kuidas te selle vajaduse tuvastasite, miks te peate seda vajadust hetkel kogukonna jaoks kõige pakilisemaks ning kuidas te
kaasasite kohaliku kogukonna liikmeid projekti vajalikkuse analüüsi?) kuni 0,5 A4

0

Täna puudub ühingul päästetehnika ja varustuse hoiustamiseks kuiv ja köetav ruum . Kuna hetkel kuivatame
ja hoiustame vajalike päästevahendid erinevates hoiukohtades, on väljakutsele reageerimisel suurimaks
puuduseks ajakulu varustuse komplekteerimisel. Ajutise lahendusena kasutame elektrienergia saamiseks
bensiini generaatorit. Päästejaama normaalseks toimimiseks on vajalik elektrienergia pidev olemasolu.
Päästejaama üldises konseptsioonis on mitmed erinevad ruumid: päästepaatide ja autode hoiuruum ,
väikevahendite hoiuruum, elektroonika ja navigatsiooniseademete hoiuruum, sanitaarruumid, riietusruum ja
valveruum.
Päästejaama idee sündis ja arenes välja ühinguliikmete koostööna mõttetalgute korras. Kaasasime ühingu
liikmeid, SRU ehk merepääste üksuste juhte ja liikmeid, ühingu juhatuse liikmeid. Töötasime läbi analüüsi ja
kaardistasime meie tänased probleemsed punktid ning seadsime eesmärgid etappide kaupa.
1.3 Projekti lühikokkuvõte (Võtke projekt 5-10 lausega kokku, kirjeldades kuidas te lahendate punktis 1.2 nimetatud
vajadust, kes on projekti sihtrühmaks ja mis on projekti peamiseid tegevused. Kirjeldage projekti seost Siseturvalisuse
arengukavaga – millisesse alaeesmärki panustatate)

https://www.siseministeerium.ee/et/stak
Käesoleva projektiga panustame siseturvalisuse alameesmärkide 6.1 , 6.2 ja 6.4 saavutamisse. Tõhusa ja
ootuspärase päästevõimekuse loomine. Projekti eesmärgiks on tõsta päästevõimekust läbi reageerimisaja
vähendamise ja vahendite säilimise parendamise. Projekt on suunatud kohalikku kogukonna merealade
turvalisemaks muutmisele. Projekti käigus luuakse õhksoojuspumpaga ruumis vajalik sisekliima ning
tingimused merepääste varustuse ja päästeülikondade kuivatamiseks. Parandatakse navigatsiooni- ja
sidevahendite hoiustamistingimusi kuivas ruumis. Samuti luuakse püsiühendus elektrivõrguga.

2. Tegevuskava projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks
Aeg
Tegevused (nimetage ja kirjeldage lühidalt)
(kuu täpsusega)
Juuli 2019
Avalduse esitamine Eesti Energia võrguga liitumiseks
Oktoober19

Liitumine Eesti Energiaga

November 19

Õhksoojus pumba tarnimine ja paigaldus

…. vajadusel
lisage ridu
Projekti tegevuste väljundid (Loetlege koostatud dokumendid, trükised, koostöökokkulepped, edasised tegevusplaanid,
läbiviidud koolitused, osalenute arv jms. Kuidas säilitate, levitate projekti käigus loodud infomaterjale?)

IV etapp päästejaama arenduses peaks sisaldama valve ja san ruumide väljaehitamist. Ühing on Politsei ja
Piirivalve ameti lepinguline partner kes osutab elu ja varapääste teenust Lääneranna vallaga piirnevatel
merealadel. Ühingul on koostöö kokkulepe Päästeliiduga rannikualadel reostustõrjetööde teostamiseks.

3. Tulemused, mõju ja jätkusuutlikkus (NB! Tulemus on tegevuste elluviimise abil saavutatud ning
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toetusvooru eesmärkidele vastav uus kvaliteet. Milliste tasemete, olukordade, seisundite või muutusteni
projekti elluviimise kaudu jõutakse?)
3.1. Projekti tulemused (projekti lõpuks saavutatud tulemused)
Tagatud on päästejaama elektrienergiaga varustamine.
Päästevahendite hoiutingimused on paranenud.Vajaliku sisekliima saavutamiseks on paigaldatud
õhksoojuspump.
Reageerimisaeg sündmustele väheneb.
Päästetegevus annab ootuspärasemat tulemust.
Abivajajate rahulolu tõuseb.
3.2. Projekti mõju ja jätkusuutlikkus (Kirjeldage kokkuvõtlikult projekti tulemusel kogukonna jaoks saadavat kasu:
kuidas projekti tulemusena muutub kogukond turvalisemaks ja elukeskkond ohutumaks? Kuidas projekti tulemused
kogukonna ja projekti sihtrühma jaoks kestavad edasi pärast projekti elluviimist? Kuidas kavandate alustatud tegevusi
jätkata pärast projekti lõppemist? Millised on projekti tegevustele järgnevad tegevused selleks, et projekti tulemused ehk
positiivsed muutused kogukonna jaoks oleksid ajas kestvad? Kui soovite projektiga teha investeeringu/soetuse, palun
kirjeldage, kuidas saab olema kavandatud soetuse edaspidine kasutus ja tagatud selle töökorras hoidmine ning hooldus,
kes jääb investeeringobjekti haldajaks?)

Projekti tulemusena tagatakse päästevahendite parem säilimine ning läbi selle omakorda muutub päästeteenuse
kvaliteet paremaks ja teenuse osutamine kiiremaks. Päästevahendid on hoiustatud vajaliku sisekliimaga ruumis.
Pärast projekti lõppemist hooldatakse ja arendatakse edasi eelnevalt loodud päästejaama konseptsiooni.
Investeeringu haldajaks jääb ühing.

4. Kuidas ja milliste kanalite kaudu teavitate kogukonda ja avalikkust projektist, projekti tegevustest ja
tulemustest ning saadud toetusest?
Ühingu kodulehel Www.parnumaasar.ee ja facebook lehel
https://www.facebook.com/parnumaamerepaaste/.
Lääneranna valla facebooki lehel.

5. Projekti partnerid ja kogukonnaliikmete kaasatus projekti elluviimisesse, projekti juhtimine
5.1 Projekti partnerite valik ja nende roll (Nimetage kõik projekti partnerid; põhjendage projekti partnerite valikut;
kirjeldage mis on projekti partnerite roll projektis, millise osa eest projektist nad vastutavad?; kuidas olete reguleerinud või
vormistanud kokkuleppe partneritega (sõlmitud koostööleping vms)?)

Paatsalu Puhkekeskusega on koostööleping Päästejaama rajamiseks ja merekonteineri paigaldamiseks nende
territooriumile. Koostöö alates 2009 a, kasutame neile kuuluvat sadamat merepääste sündmustele reageerimiseks.
Ühing saab kasutada Puhkekeskuse erinevaid ruume ,varustuse hoiustamiseks, ennetustöö ja koolituste
läbiviimiseks valla koolidele, lasteaedadele ja kogukonna liikmetele. Kokkulepped on vormistatud pikaajaliste
üürilepingutega
Politsei ja Piirivalveametiga on sõlmitud koostööleping merepääste teenuste osutamiseks. PPA osaleb projektis
eksperdina. Ühing on Päästeliidu liige, Päästeliit osaleb projektis eksperdina.
5.2 Kogukonna kaasatus projekti tegevustesse (Kuidas kaasate kogukonna liikmeid projekti tegevustesse? Kui suur
hulk kogukonnast on projekti tegevustesse kaasatud? Mis on kogukonna liikmete roll projektis, millistesse projekti
tegevustesse ja mis etapis nad panustavad (sh ettevalmistavad tegevused ja kokkuvõtted)? Kas ja millises ulatuses tehakse
projektis vabatahtlikku tööd?) 0,5 A4

Ühingu liikmed on kaasatud vabatahtliku panusega erinevate arendustegevuste elluviimisel samuti on kaasatud
kogukonna liikmed kes panustavad nii jõu kui nõuga päästejaama arendamisse.
5.3 Projektijuhi oskused ja kogemused kokkuvõtlikult (Pange kirja töökogemus, teadmiste omandamised jms info,
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mis annab veendumuse inimese sobivuse kohta seda projekti juhtima. Palume CV-d eraldi dokumendina mitte lisada.)

Rein Feld on aastate jooksul erinevate projektide läbiviia ja projektide järelkontrolli teostaja ning teostanud
projektide aruandluse ühingu poolset kontrolli.
Interreg IVA - programmis osalemine 2011-2013
Leader Meede 2 2012
Siseturvalisuse vabatahliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm
Siseturvalisuse vabatahliku tegevuse 2015. aasta toetusprogramm
Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2017 aasta toetusprogramm
Leader Meede 2 2017
Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2018 aasta toetusprogramm

6. Projekti eelarve esitatakse eraldi failiga.

7. Üle 1000 euro maksvate teenuste ja ostude korral võetud kahe hinnapäringu info ning valiku põhjendus
Teenus/ost

Kellelt ja kuidas on võetud hinnapäring, selle sisu ja hind ning tehtud valiku
põhjendus

El. liitumine

Ainuke teenuse pakkuja piirkonnas on võrguettevõte Elektrilevi OÜ

Õhk-õhk soojuspump

Soodsaima pakkumise tegi Profikliima OÜ. Erinevaid võrdlusi tehti eelnevalt
interneti vahendusel, kus valiti välja Kliimamarket OÜ, Kodukliima OÜ ja
Profikliima OÜ , kellega suheldi hinnapakkumise saamiseks.

8. Taotleja kinnitus
8.1. Kinnitan kõigi esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida.
8.2. Kinnitan, et taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega
kuulutatud välja pankrotti (MTÜ-st/SA-st taotleja puhul).
8.3. Kinnitan, et taotlejal puuduvad riiklikud ajatamata maksuvõlad (MTÜ-st/SA-st taotleja puhul).
8.4. Kinnitan, et taotleja varem riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest saadud toetuse
osas, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud nõutud summas.
8.5. Kinnitan, et taotleja panustab projekti elluviimisse nõutava omafinantseeringu.
8.6. Kinnitan, et muudest rahastamisallikatest teiste projektide elluviimiseks antud toetusvahendeid ei kasutata käesoleva
projekti omafinantseeringu kulude katmiseks.

Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi

Rein Feld

E-post

info@parnumaasar.ee

Telefon

5028040
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