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Kohtumisel osalesid: Lääne-Harju Koostöökogu, MTÜ Lohusalu Päästeselts, MTÜ Lootuse Küla
Päästeselts, MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing, MTÜ Eesti Naabrivalve, LAG Sdruženi SPLAV.

Tšehhi partneri tutvustus
Sdruženi Splav on Poola piiri ääres, väikeste omavalitsustega turvaline piirkond. Kokku ca 35
000 elanikku. LEADER programmiperioodiks 3.5 milj EUR, koostööprojektidele ca 50 000. Sellele
projektile valmis kulutama ca pool, tahavad pigem pehmeid tegevusi – õppereise, töötubasid,
võistluseid, mitte niivõrd investeeringuid.
Huvitatud ka koostööst nt ESF või Erasmus+ kaudu, nt noortelaagrid vms teeks nende raames.
Piirkonna kuritegevus on madal, peamiselt liiklus, vargused poodidest. Suuremad kuriteod on
riigi tasandil politsei lahendada, väiksemad õigusrikkumised/korratused munitsipaalpolitsei
jagu. Piirkonnas on kaks kohalikku politsei- ja kaks riikliku politseijaoskonda (suuremat, mille all
väiksemad üksused).
Päästesüsteem on integreeritud - hõlmab politseid, kiirabi ja tuletõrjet. Kolm suuremat punkti.
Ka mägedest pääste ja piirivalve. Opereerib häirekeskus. Riik kannab riikliku pääste kulu ja
omavalitsused rahastavad vabatahtliku pääste üksuseid, mis töötavad erinevaid tasemetelx.
Vabatahtlikud on riiklikele abiks, aga samas on isegi kiiremad ja saavad lihtsamate asjadega ise
paremini hakkama. Ühenduses riikliku süsteemiga sama operaatori kaudu. Vabatahtlikud
päästekomandod on väga olulised ja igas omavalituses olemas. Nt nende piirkonnas rohkem
vabatahtliku pääste üksusi kui omavalitsusi.
Vabatahtlikud päästeseltsid tegelevad ka muude tegevustega, nt talgutega, korraldavad
spordiüritusi, tuletõrjesport, ka lastele, noortele ja naistele.
Eesti päästesüsteemi tutvustus
Eestis on neli päästepiirkonda, riiklikud üksused pigem suuremates asulates ja seal, kus rohkem
tööstust. Vabatahtlikud päästeüksused asuvad pigem neis kohtades, kus on väiksemad asulad ja
metsaala. Iga päev on tööl 350 kutselist ja 150 vabatahtlikku päästjat. Merepääste on täielikult
vabatahtlikute poolt kaetud. Vabatahtliku pääste üksused on vaid umbes 10 aastat vanad.
Saavad rahastuse Päästeametilt, väga vähesel määral, mõned tuhanded eurod aastas.
Varustuse saavad riiklikult süsteemilt taaskasutusena. Meie piirkonnas on 3 vabatahtlikku
päästeseltsi, neis 5 üksust.
Eesti naabrivalvesüsteemi tutvustus
Asutatud aastal 2000. On hõlmatud üle 11 000 majapidamise ja on rohkem kui 500 naabrivalve
piirkonnas. Ühes piirkonnas on reeglina vähemalt üks kortermaja või vähemalt 10 eramaja. Igal
piirkonnal on oma juht, kes sõlmib lepingu omavalitsuse ja MTÜ Naabrivalvega ja koordineerib
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piirkonna tööd. Lepingu lisaks on kõikide liikmete kontaktid ning piirkonnapolitsei ja kohaliku
omavalitsuse kontaktid ning muu oluline info.
Piirkonnad on tähistatud plakatitega, iga liikme maks on 1 euro aastas. Piirkondade tegevusteks
võivad olla suhtlus, koolitused, koosolekud, probleemide lahendamine, kampaaniad vms.
Põhimõte: kui märkad midagi kahtlast, teavita.
Uuringud näitavad, et liitunud piirkondades on turvalisuse tunne kasvanud (küsitletutest 85%)
ja kuritegevus vähenenud (16-25%). Algatatud ka häirenupu teenus üksikutele vanuritele (häire
läheb naabrile).
KOOSTÖÖPROJEKTI ARUTELU
Tšehhi partner on nõus panustama 20-25 tuhat. Vajavad pool aastat ettevalmistuseks ja
ministeeriumi heakskiiduks. Hea aeg nende jaoks alustada jaanuarist 2018. Projekti kestus kuni
2 aastat. Soovivad kaasata ka Soome partneri.
Samamoodi nagu meil ka vaja sõlmida koostöökokkulepe. Põhimõtteliselt saab LHKK alustada
ka varem, tegevused ei pea algama mõlemas riigis täpselt samal ajal.
Projekti raames toimuks õppereisid igasse riiki – ca 12 inimest siia ja Soome ja Tšehhi. Tahavad
ka riiklikul tasemel teavitustööd teha, nt voldikuid, mida teha või kuhu pöörduda probleemide
korral. Võib-olla ka mingi mäng, nt lauamäng turvalisuse teemal.
Arutati, kuidas on mõistlikum üritusi korraldada, kas enne riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.
Otsustati, et ehk enne suuremad üritused rahvusvahelisel tasandil ja siis riiklikul tasandil
väiksemad üritused ja teavitus ja lõpus veel üks suurem kokkusaamine. Soome partneri huviks
on üldine avalikkuse teadlikkuse tõstmine.
Noortelaager tšehhide poolt selles projektis pigem mitte soovitav. Sdruženi Splav sihtgrupp on
kohalikud aktivistid, eelkõige farmerid, aga ka külavanemad ja vabatahtlikud päästjad on
teretulnud.
Noorte turvalisuse alase teadlikkuse tõstmisele suunatud projekti võiks teha hoopis Erasmus+
projekt suunatud noortele turvalisuse teemaline. Soome partner on projektitaotlust ette
valmistamas.
Lepiti kokku, et tšehhid saadavad inglisekeelsed vastuses küsimustele. Seejärel vastaksime neile
ka meie ja soomlased ning iga partner kirjeldaks lisaks mõnda oma head kogemust, mida tahaks
teistega jagada. Seda teeksime aprilli jooksul, mais koguksime projekti tegevuste ettepanekuid
kohalikul tasandil, sügisel vajaduselkohtuksime ja allkirjastaksime koostöökokkuleppe.
Tööd võiks teha fb grupi või drive kausta abil.
Huvi võiks pakkuda ka Lootuse küla ja Neratovi kommuuni vaheline koostöö.
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