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Kinnitatud: 18.05.2019 

 

 

VABATAHTLIKU RESERVPÄÄSTERÜHMA PÕHIKIRI 
 

Üldsätted 

1. Mittetulundusühingu nimi on Vabatahtlik Reservpäästerühm (edaspidi Päästerühm, lühend RPR). 

2. Päästerühma asukoht on Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik. 

3. Päästerühm on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, 
Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest ning muudest kehtivatest õigusaktidest. 

4. Päästerühm tegutseb avalikes huvides ja vabatahtlikkuse põhimõttel, kasutab oma tegevuses 
saadud tulu vaid oma põhikirjalistel eesmärkidel ega jaota oma vara või tulu Päästerühma 
liikmete vahel. 

5. Päästerühma eesmärgid ja tegevussuunad 
5.1 Päästerühma eesmärgid: 

5.1.1 tegutseda avalikes huvides; 
5.1.2 teostada pääste- ja otsingutöid;  
5.1.3 teavitada avalikkust turvalisusega seotud teemadel;  
5.1.4 teha koostööd sarnaste ülesannetega organisatsioonide ja isikutega;  
5.1.5 arendada muud liikmetele ja Päästerühmale vajalikku või kasulikku tegevust, mis ei 

ole vastuolus käesoleva põhikirjaga. 
5.2 Päästerühma tegevussuunad:  

5.2.1 Reageerimine;  
5.2.2 Valvamine;  
5.2.3 Ennetamine. 

 

Päästerühma liikmed 

6. Päästerühma liikmed jagunevad: 

6.1.  tavaliige, 
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6.2. toetajaliige, 

6.3. auliige. 

7. Tavaliikmeks võib olla vähemalt kuueteistkümne (16) aastane füüsiline isik, kes järgib 
Päästerühma põhikirja ja täidab tavaliikmele pandud kohustusi. 

8. Toetajaliikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tavaliige ja kes oma tegevusega 
aitab kaasa Päästerühma eesmärkide saavutamisele ja ülesannete täitmisele. 

9. Auliikmeks võib olla füüsiline isik, kellel on silmapaistvaid teeneid Päästerühma ees. 

10. Toetaja- ja auliige ei ole liikmed mittetulundusühingute seaduse mõistes. 

 

Tavaliige 

11. Tavaliikmeks astumine ja Päästerühmast väljaastumine toimub Päästerühma juhatusele 
(edaspidi Juhatus) esitatud isikliku avalduse alusel. 

12. Tavaliikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus avalduse esitamisele järgneval Juhatuse 
koosolekul, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. 

13. Kui Juhatus keeldub tavaliikmeks vastuvõtmist taotlevat isikut (edaspidi taotleja) Päästerühma 
tavaliikmeks vastu võtmast, teatatakse taotlejale kirjalikult taasesitatavas vormis Juhatuse 
otsusest ja keeldumise põhjustest viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. 
Taotlejal on õigus pöörduda tavaliikmeks astumise küsimuses Päästerühma üldkoosoleku 
(edaspidi Üldkoosolek) poole. 

14. Tavaliikmeks vastuvõtmise tingimusteks on punktis 15 kirjeldatud väljaõppe läbimine, 
sisseastumismaksu tasumine ja vähemalt ühe tava- või auliikme kirjaliku soovituse esitamine 
Juhatusele. 

15. Taotleja peab enne tavaliikmeks vastuvõtmist olema positiivselt sooritanud vähemalt: 

15.1. päästeseaduse alusel vabatahtliku päästja esimese astme õppe ja arvestuse või sellega 
võrdväärse, 

15.2. Päästerühma poolt korraldatava esmaabiõppe ja –arvestuse või sellega võrdväärse. 

 

Õigused 

16. Tavaliikme õigused: 

16.1. osaleda Päästerühma tegevuses, 

16.2. võtta osa Üldkoosolekust, 



 
 

3 
 

16.3. hääletada Üldkoosolekul, 

16.4. kuuluda Juhatusse ja muudesse Päästerühma organitesse, 

16.5. saada teavet Päästerühma tegevuse kohta, sh omada juurdepääsu Päästerühma 
üldistele infovahenditele, 

16.6. kasutada Päästerühma sümboolikat vastavalt punktis 36.9 märgitud korrale, 

16.7. olla arvatud reservi vastavalt punktile 26, 

16.8. võtta osa Päästerühma üritustest ja algatada Päästerühma tegevusega seotud küsimuste 
arutelusid ning projekte, 

16.9. Juhatuse volitusel esindada Päästerühma. 

16.10. saada õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse vastavalt punktile 33.3. 

17. Alla 18-aastasele tavaliikmele kehtivad järgmised piirangud: 

17.1. ta saab tavaliikmeks astuda ja Üldkoosolekul hääletada vaid seadusliku esindaja 
volitusel, 

17.2. ta ei saa kuuluda Juhatusse ja muudesse Päästerühma organitesse (v.a. Üldkoosolek), 

17.3. ta ei saa osaleda päästetööde tegemises. 

 

Kohustused 

18. Tavaliikme kohustused: 

18.1. tasub liikmemaksu igal aastal hiljemalt 30. Septembriks, 

18.2. osaleb oma võimaluste piires Päästerühma operatiiv- ja/või ennetustegevuses, 

18.3. määratleb ja hoiab ajakohasena oma valmisoleku osaleda
 operatiiv- ja/või ennetustegevuses, 

18.4. teatab Päästerühmale vajalikud isikuandmed liikmete arvestuse pidamiseks ning nende 
muutumisest hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muutuseid, 

18.5. osaleb võimalusel Üldkoosolekul, 

18.6. täidab Üldkoosoleku ja Juhatuse poolt kehtestatud kordasid ja vastu võetud otsuseid. 

 

Vastustus 

19. Tavaliige võidakse Päästerühmast välja arvata: 
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19.1. kui ta ei täida põhikirjast tulenevaid kohustusi, 

19.2. kui ta on tahtliku tegevuse või raske ettevaatamatuse tagajärjel kahjustanud 
Päästerühma mainet. 

20. Päästerühm võib tavaliikmelt nõuda tema tahtliku tegevuse või raske ettevaatamatuse tagajärjel 
Päästerühmale tekitatud materiaalse kahju hüvitamist. 

21. Tavaliikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda Juhatuse koosolekul ja 
esineda oma seisukohaga antud asjas. 

22. Juhatus peab teatama tavaliikmele tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest viivitamatult 
kirjalikult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 

23. Kui tavaliikme liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel enne punktis 18.1 märgitud tähtpäeva, siis 
ei pea põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu vastava majandusaasta eest tasuma. 

24. Päästerühmast välja astunud või väljaarvatud tavaliikmele ei tagastata juba tasutud 
sisseastumis- ja liikmemaksu. 

 

Reservi arvamine 

25. Reservi arvamine tähendab tavaliikme vabastamist tähtajaliselt punktis 18.2 märgitud 
operatiivtegevuses osalemise kohustuse täitmisest. Reservi arvatakse tavaliige korraga kuni 
üheks (1) aastaks. 

26. Tavaliikme reservi arvamise  tingimused ja kord sätestatakse punktis 49.9 märgitud 
operatiivtegevuse teostamise korras. 

 

Toetajaliige 

27. Toetajaliikmeks saamise tingimused ning toetajaliikme õigused, kohustused ja vastutuse lepivad 
kirjalikult kokku toetajaliikme kandidaat ja Juhatus. 

28. Toetajaliikme liikmelisuse kestab kuni üks (1) aasta. 

 

Auliige 

29. Auliikme staatus omistatakse isikule Juhatuse ettepanekul Üldkoosoleku otsusega. 

30. Auliikme staatuse omistamiseks peab olema kandidaadi nõusolek. 

31. Auliikme õigused: 
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31.1. osaleda Päästerühma tegevuses, 

31.2. võtta osa Üldkoosolekust, kuid mitte hääletada, 

31.3. saada teavet Päästerühma tegevuse kohta. 

 

Päästerühma õigused 

32. Päästerühma õigused: 

32.1. töödelda Päästerühma liikmete andmeid Päästerühma tegevusega seotud osas, 

32.2. määrata sisseastumis- ja liikmemaksu suurus, 

32.3. avaldada põhjendatud vajadusel teistele Päästerühma liikmetele põhikirjalisi kohustusi 
mittetäitvate tavaliikmete nimed, 

32.4. vabastada mõjuvatel põhjustel tavaliikmeid kohustuste täitmisest, mille otsustab Juhatus 
või Päästerühma tegevust puudutava korra alusel muu isik, 

32.5. tunnustada liikmeid nii avalikult kui Päästerühma siseselt vastavalt punktis 36.10 
märgitud põhimõtetele. 

 

Kohustused 

33. Päästerühma kohustused: 

33.1. loob tavaliikmele võimalused punktis 18 märgitud kohustuse täitmiseks, 

33.2. tagab tavaliikmele punktis 18.2 märgitud kohustuse vahetuks täitmiseks vajalikud 
materiaalsed ressursid, 

33.3. tagab   tavaliikmele   õnnetusjuhtumi  kindlustuskaitse   Päästerühma   operatiiv-  ja/või 
ennetustegevusega ning õppuste ja koolitustega seotud õnnetusjuhtumite osas, 

33.4. teeb tavaliikmele kättesaadavaks teabe Päästerühma tegevuse kohta. 

 

Vastutus 

34. Päästerühma vastutuse sisu ja ulatus on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

 

 

Üldkoosolek 
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35. Päästerühma kõrgeim juhtimisorgan on Üldkoosolek. 

36. Üldkoosoleku pädevusse kuulub 

36.1. Päästerühma põhikirja muutmine, 

36.2. Päästerühma eesmärgi muutmine, 

36.3. Juhatuse valimine, 

36.4. sisseastumis- ja liikmemaksu määramine, 

36.5. revisjoni või audiitorkontrolli määramine, 

36.6. Juhatuse liikmetele tasu määramine 

36.7. Päästerühma struktuuri kinnitamine, 

36.8. Päästerühma majandusaasta aruande kinnitamine, 

36.9. Päästerühma sümboolika ja selle kasutamise põhimõtete kehtestamine, 

36.10. Liikmete tunnustamise põhimõtete kehtestamine, 

36.11. muude Päästerühma tegevust puudutavate küsimuste otsustamine, mis ei kuulu 
Juhatuse pädevusse. 

37. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Päästerühma liikmetele ette teatama vähemalt 
kolmkümmend (30) päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab olema näidatud 
Üldkoosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord. 

38. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma vähemalt üks (1) kord aastas. 

39. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma: 

39.1.  oma initsiatiivil, kui seda nõuavad Päästerühma huvid, 

39.2. vähemalt 1/10 Päästerühma liikmete nõudmisel. 

40. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb vähemalt üks (1) tavaliige või tema esindaja. 

41. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkoosolekul osalenud 
või esindatud tavaliikmetest, välja arvatud järgmistel juhtudel: 

41.1. Päästerühma põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem 
kui 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud tavaliikmetest, 

41.2. Päästerühma eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 
vähemalt 9/10 Päästerühma tavaliikmetest, 
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41.3. Päästerühma ühinemis-, jagunemis- või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud tavaliikmetest. 

42. Juhatuse valimisel toimub hääletus iga kandidaadi puhul eraldi. Valituks osutub kandidaat, kelle 
poolt hääletab üle 1/2 Üldkoosolekul osalenud või esindatud tavaliikmetest. Kui valituks osutub 
rohkem kandidaate kui Üldkoosoleku poolt Juhatuse suuruseks on määratud, tehakse valik 
pingerea alusel alustades enim poolthääli saanud kandidaadist. Võrdsete kandidaatide puhul 
tehakse kordushääletus ainult nende kandidaatide vahel. 

43. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel on igal tavaliikmel üks (1) hääl. Tavaliige võib hääletada 
otsuse vastuvõtmise poolt või vastu või jääda erapooletuks.. 

44. Üldkoosolekul läbiviidav hääletamine on avalik, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti. 

45. Üldkoosolek protokollitakse, sellele kirjutavad alla protokollija ja Üldkoosoleku juhataja. 
Protokollile lisatakse koosolekul osalenud ja esindatud tavaliikmete nimekiri koos igaühe enda 
või esindaja allkirjaga, Üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning 
esindajatele antud allkirjastatud paberkandjal või digitaalsed volikirjad. 

 

Juhatus 

46. Päästerühma juhib ja esindab Juhatus. Juhatus on vastutav Üldkoosoleku ees. 

47. Juhatusel on kolm (3) kuni seitse (7) liiget, Juhatuse liikmete arvu otsustab Üldkoosolek. 

48. Juhatuse liige valitakse kaheks kuni viieks aastaks, Juhatuse liikme ametiaja pikkuse otsustab 
Üldkoosolek. 

49. Juhatuse pädevusse kuulub: 

49.1. Päästerühma igapäevase töö korraldamine, 

49.2. liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine, 

49.3. liikmete registri pidamise korraldamine, 

49.4. tavaliikme liikmemaksust vabastamine tema avalduse alusel piisava põhjuse olemasolul, 

49.5. koostööpartneritega lepingute sõlmimine, 

49.6. raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele, 

49.7. töötajate töölevõtmine ja töölt vabastamine, 

49.8. operatiiv- ja ennetustegevuses osalevatele liikmetele pädevusnõuete kehtestamine, 

49.9. operatiiv-  ja  ennetustegevuse teostamise  korra  ning  muude  Päästerühma  tegevust 
puudutavate kordade kehtestamine, 
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49.10. Päästerühma arengukava koostamise korraldamine ja selle kinnitamine, 

49.11. Päästerühma iga-aastase tegevuskava, eelarve ja tegevusaruande   
koostamise korraldamine ja nende kinnitamine, 

49.12. liikmete tunnustamine vastavalt punktis 36.10 märgitud põhimõtetele, 

49.13. majandusaasta aruande koostamine, 

49.14. muude Üldkoosoleku poolt kinnitatavate dokumentide koostamise korraldamine, 

49.15. erakorraliste küsimuste otsustamine oma pädevuse piires, 

49.16. muude ühekordsete küsimuste otsustamine, mis ei kuulu Üldkoosoleku pädevusse. 

50. Juhatusel on esimees. Juhatus valib esimehe enda liikmete seast esimesel võimalusel, kuid mitte 
hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Juhatuse liikmete valimisest. 

51. Juhatuse esimees peab Juhatuse koosoleku kokku kutsuma regulaarselt vähemalt kuus (6) korda 
aastas. 

52. Juhatus on otsustusvõimeline kui selle koosolekul osalevad vähemalt pooled Juhatuse liikmetest. 

53. Juhatuse võtab vastu otsuseid koosolekul viibivate Juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. 

54. Juhatuse otsuse vastuvõtmisel on igal Juhatuse liikmel üks (1) hääl. Juhatuse liige võib hääletada 
otsuse vastuvõtmise poolt või vastu või jääda erapooletuks. 

55. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad vähemalt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üle poole Juhatuse liikmetest. 

 

Revisjonikomisjon 

56. Juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks määrab Üldkoosolek üldjuhul revisjoni. Revisjoni 
viib läbi revisjonikomisjon (edaspidi Revisjonikomisjon). 

57. Revisjonikomisjonil on üks (1) kuni kolm (3) liiget (e. revidenti), revidentide arvu otsustab 
Üldkoosolek. 

58. Revident valitakse kuni kolmeks (3) aastaks, revidendi ametiaja pikkuse otsustab Üldkoosolek. 

59. Revisjonikomisjon kontrollib Juhatuse poolt vastu võetud otsuste ja muude aktide täitmist, 
Juhatuse kasutuses oleva vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks (1) kord 
aastas, pärast majandusaasta lõppu. 

60. Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus kontrollida Päästerühma varade olemasolu, seisundit ja 
kasutamist; pangakontosid ja raamatupidamist. 



 
 

9 
 

61. Juhatuse liikmed peavad võimaldama Revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks 
vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 

62. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab läbivaatamiseks 
Juhatusele ja koos ettepanekutega kinnitamiseks Üldkoosolekule. Kui moodustatud on 
Revisjonikomisjon, siis ilma revisjoni aruandeta ei saa Üldkoosolek majandusaasta aruannet 

kinnitada. 

 

Päästerühma ühinemine, jagunemine, tegevuse lõpetamine 

63. Päästerühma ühinemine ja jagunemine toimub Eesti Vabariigi seadustes sätestatud alustel ja 
korras. Päästerühm võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga ja jaguneda 
mittetulundusühinguteks ainult Üldkoosoleku otsuse alusel. 

64. Päästerühma tegevus lõpetatakse: 

64.1. Üldkoosoleku otsusega, 

64.2. kui Päästerühma on jäänud vähem kui kaks (2) tavaliiget. 

65. Päästerühma tegevuse lõpetamisotsuse kandmiseks registrisse esitab Juhatus avalduse, millele 
lisatakse Üldkoosoleku protokoll. 

66. Päästerühma tegevuse lõpetamisel on likvideerijaks Juhatus, kui Üldkoosolek ei ole otsustanud 
teisiti. 

67. Päästerühma tegevuse lõpetamisel annab likvideerija nõuete rahuldamisest ülejäänud vara ja 
rahalised vahendid üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste 
ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

Lõppsätted 

68. Päästerühm kuulub kandmisele mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. 

69. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seaduste 
ja muude õigusaktidega ettenähtud korras. 


