
Infotund 2021



• Loodud 2002 

• 200 liiget

• Tegutsemispiirkond Põhja-Eesti

• Koostöö Päästeametiga

- Suursündmused

- ÜVT e. ühisvalveteenistus komandos

- Aegna päästekomando

- Vee- ja tuleohutusalane ennetus

- Logistikatugi 

• Koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga

- Otsingud 

- Spetsiaalse väljaõppe saanud otsingukoerad

Vabatahtlik Reservpäästerühm

Missioon

Ohuolukorras hakkama saavate inimeste arvu 

suurendamine ja inimelude, keskkonna ning vara 

päästmine.



- Suursündmused

- Otsingud

- Logistika

Tegevusvaldkonnad

- Aegna komando

- Esmaabi

- Veepääste

- ÜVT

- Teavitamine

- Koolitamine

- Nõustamine

Reageerimine Valvamine Ennetamine



Reageerimine



• SUURÕNNETUSED 

- Metsapõleng, reostus, tulekahju, varing, üleujutus

• OTSINGUD

- Kadunud inimeste otsingud maastikul 

Reageerimine 

RPR reageerib ainult Politsei- ja Piirivalveametist 

ning Päästeametist tulnud väljakutsetele.
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• Koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga

• Põhjalik väljaõpe

- Otsingute metoodika: otsingud maastikul, hajutatud otsing, 

suundotsing)

- Aheliku ja sündmuse juhtide koolitus

- Logistikute ja staabitöö koolitus

- GPSi, kaardi ja kompassiga orienteerumine

- Raadioside kasutamine 

• Otsingukoerad

- 15 aktiivset otsingukoera, kes otsivad elus inimesi

- Koerajuhid

- Orienteerujad

Otsingud

Otsinguvaldkond

Otsinguvaldkonna põhitegevus on reageerida 

politsei väljakutsetele, kus on põhjendatud vajadus 

kasutada päästekoerte ja inimahelikuga kadunud 

inimese otsimist.



• 2020

- 10 otsingusündmust, neist 4 mitmepäevased ja 5 lõppesid 

enne kogunemist

- Otsingu algkoolitus liitujatele (aprillis)

- Otsingukoolitus ja õppus koos politsei ja piirivalve esindajatega 

ning otsingulogistikute koolitus (oktoobris)

• 2021

- Algkoolitus uutele liitujatele

- Täiendkoolitused ja õppused koostööpartneritega

Sündmused ja koolitused



Valvamine



• Ainuke meresaar Tallinna piires

• Rannajoone pikkus 10 km

• Kuulub Tallinna Kesklinna linnaosa haldusalasse

Aegna VPK

PARTNERID
Päästeameti Põhja Päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, 

Merevalvekeskus, Häirekeskus

EESMÄRK
Saare elanike ja külaliste turvalisuse tagamine suvekuudel 

juunist augustini.

Aegna saar



• Tegevused valves

- Päästealane ennetus

- Esmased päästetööd  

- Kannatanutele esmase meditsiinilise abi osutamine

- Avaliku korra rikkumistest politsei teavitamine

- Õnnetuste korral abi kutsumine

- Veesõidukite abistamine sadamas ja randades

- Külastajatele saare kohta info jagamine

- Patrullringid, lõkete ja telkijate kontroll, valesse kohta tehtud 

või valveta lõkete kustutamine

- Alkoholi tarvitanud ja korda rikkuvate isikute korrale kutsumine 

ja üle andmine politseile

- Harjutused ja õppused meeskonnaga

- Kohalike elanike abistamine

- Liinilaeva vastu võtmine

Aegna VPK

• Ettevalmistuslaager
- Igal aastal enne valvehooaega

- Saarega tutvumine, situatsiooniülesanded, meeskonnatöö ja 

logistika harjutamine 

- Koostööpartnerite demod



• Sündmusele reageerimine ja Põhja 77 logistikabuss

- Toitlustuse ja joogivee tagamine ja transport

- Varustuse ja kütuse tagamine ja transport

- Inimeste registreerimine ja transport

- Raadioside, vajadusel IT-alane abistamine

- Sündmuskoha staabi püstitamine

• Baaslaagri logistika

- Baaslaagri planeerimine, paigaldamine, tagamine pikaajalistel 

sündmustel ja õppustel

- Konteinerite tundmine ja püstitamine 

- Turvalisuse tagamine

- Varustuse hooldus

• Logistikavaldkonna tugitegevused

- Otsingu- ja päästesündmuse logistik

- Ennetusüritused

- RPR oma õppused ja sündmused

- Laomajandus: varustuse väljastus ja hooldus

Logistika



• Vabatahtlikud päästjad on „ühiselt valves“ kutselises 

komandos

• Eesmärk on kutseliste ja vabatahtlike päästjate 

integreerimine tagamaks tõhusam päästevõimekus

• Koolitus ja kogemuste ning oskuste omandamine läbi 

operatiivtöö praktika

• Ennetustöö tõhustamine

• Eeldus: II astme koolitus läbitud, Vabatahtliku päästja 

tunnistus olemas

Ühisvalve

Ühisvalveteenistus (ÜVT) alates 2015
Kõigis Tallinna linna komandodes:

Nõmme, Lilleküla, Lasnamäe, Kesklinna, Kopli ja 

Pirita



Ennetus



• Vajalik tase

- Vähemalt baaskoolitus (Pääste I, esmaabi, otsing), Tuli, Vesi 

ennetuskoolitused

• Võimalused

- Kodukülastused Tulest targem

- VO loengud gümnaasiumile 

- Infopäevad - vesi ja tuli

- Lastelaagrid suvel

- Noortering 

• 2020

- Kodukülastused Aegnal (jätkub 2021.a)

- Tulest targem 

- Noortering 

Ennetus

Eesmärgid

- Reageerime 100% PPK/PPA poolt kutsutavatele üritustele

- Liikmed panustavad ennetuse suuna tegemistesse vähemalt 1x

- Kõik üritustele registreerunud ennetajad saavad enne üritust 

juhendatud (Koostöö Päästekeskusega)



• 5 sammu – kuidas RPRis ennetust teha?

1. Osaleda vastavatel koolitustel saavutamaks baastase Pääste I, 

Veeohutusalane koolitus 11h (veegrupi baastaseme koolitus), Kodu 

tuleohutuks (kodukülastuste baaskoolitus), Vee- ja tuleohutusalased 

koolitused ning osalemine õppustel lisateadmiste saamiseks 

(soovituslik).

2. Anda endast korraldajatele märku, kui listi kutse saadetakse ja 

osaleda üritusele eelneval juhendamisel.

3. Leppida kokku ülesanded, mida just Sina sellel üritusel tegema 

peaksid.

4. Panna selga RPRi särk ja minna üritusele.

5. Rääkida, õpetada, näidata, lasta proovida e. anda teistele edasi 

murdosa sellest kogemusest, mis sul endal juba põhjalikumatelt 

koolitustelt saadud.

Ennetus



• Vabatahtlik merepääste Aegna saarel 

- Merepääste 1. ja 2. taseme koolitused

- Õppused

- Aegna hooaja raames

• Väikelaevajuhid

• Veeturve triatlonitel

Veeohutus ja merepääste

Veegrupi koolitused ja õppused tulevad 

kasuks ka ennetuses.



Tugitegevused



• Personal

- Värbamine ja liikmete arvestus

- Põhi- ja täiendkoolituste korraldamine

- Jooksvate küsimuste lahendamine

- Motivatsiooni hoidmine

• Ürituste korraldamine

- Üldkoosolek

- Aastalõpu pidu ja liikmete tunnustamine

- Sügismatk, rattamatk

• Kommunikatsioon

- Sotsiaalmeedia

- Liikmete uudiskirjad ja infovahetus

- Pressiteated ja pressisuhtlus

• IT

- Koduleht ja siseveeb

- Meilinglistid, Messente

- IT tugi operatiivväljakutsetel

- Seadmete ja varustuse hooldus

Tugitegevused



RPRiga liitumine



• Sooviavaldus liitumiseks ja koolituste läbimiseks

- Vabas vormis e-kiri uusliige@rpr.ee 

• Koolitused

- Täpsem info ja kuupäevad soovi avaldanutele meilile

- Vabatahtliku Päästja I astme koolitus (2021 uus formaat)

e-õpe + praktika

Esimene praktika võimalus 22.04 kell 17.30, enne seda peab e-õpe olema läbitud

- Vabatahtliku Päästja II astme koolitus (2021 uus formaat)

e-õpe, esmaabi e-õpe, 2 praktikapäeva, esmaabi praktikapäev

- Otsingukoolitus 

• Vestlused

• Liitumisavaldus ja -ankeet 

• Liitumistasu ja liikmemaks

• Vabatahtliku Päästja tunnistus

- Peab olema läbitud vähemalt Vabatahtliku Päästja I astme koolitus

- Koos (mootorsõidukijuhi) tervisetõendi ja ID-ga

- Vajalik ÜVT-s ja Aegna valves osalemisel, on meile nn töötõendiks

Liitu meiega!

Liikme õigused ja kohustused

- RPR tegevustes osalemine

- Üldkoosolekul osalemine

- Liikmemaksu tasumine

uusliige@rpr.ee


