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Arengukoostööprojekti vorm
Välisministri määruse
“Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid” juurde
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2005/2

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:

PÄÄSTEAMET

Põhitegevusala:
Päästeamet on valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, kes teostab riiklikku
järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Päästeameti
tegevusvaldkondadeks on kriisireguleerimine ning tuletõrje- ja päästetööde korraldamine ja tegemine ning
muude seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.
Asutuse juht:

Mati Raidma, peadirektor

Aadress:

Raua 2 10124, Tallinn

Telefon, faks:

+372 628 2000
+372 628 2099

Registreerimisnumber: 70000585

E-post, kodulehekülg: rescue@rescue.ee
www.rescue.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: “Armeenia elanikkonnakaitsesüsteemi arendamine” (“Development of Civil Protection
Capabilities in the Republic of Armenia”)
Sihtriik: Armeenia Vabariik
Sisu kokkuvõte:
Projekt on suunatud sellele, et Eesti oskusteadmiste ja kogemuste jagamise abil saavutada poliitilist kaalu
arenevate riikide seas ja tõsta Eesti riigi mainet Taga-Kaukaasia regioonis.
Otsesed eesmärgid:
- Abistada Armeeniat elanikkonnakaitsesüsteemi arendamises, päästeala eri komponentide
"kokkusulamises".
- Läbi abiprojektide tõhustada riikidevahelist suhtlemist, aidata kaasa poliitiliste eesmärkide saavutamisele.
- Laiendada nii päästealase kui ka poliitilise koostöö partnerite ringi.
- Omandada erinevaid abiandmise kogemusi (projekti läbiviimine, siseriiklikud protseduurid, logistika,
Eesti päästemeeskonna tegevus abi saatmisel jne).
Projekt realiseeritakse läbi kolme valdkonda kuuluvate ürituste, sh seminarid, tutvumisvisiidid, koolitus,
humanitaarabi toimetamine. Projekt viiakse läbi Päästeameti ja selle hallatavate asutuste ametnike poolt.
Partnerid:
Eestis: Päästevaldkonna mittetulundusühingud (MTÜ-d) – lastelaagri korraldamine
Armeenias: Põhipartneriks on Armeenia Eriolukordade Peavalitsus Vabariigi peaministri juures (edaspidi
AEPV)
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Välismaalt: 2005. aastal osaleb projektis vaatlejana ka Rootsi (Päästeamet, SRSA). On tõenäoline, et aasta
lõpuks saab SRSA SIDA-st raha oma projekti jaoks, millest võtab osa ka Päästeamet.
Projekti kestvus: 2005. aasta (üldiselt on projekt kavandatud kolmeaastasena: 2003 – 2005)
Taotletav riiklik finantseerimine: 325 000 krooni
Omafinantseering 2005. aastal: 131 000 krooni
Muu finantseering 2005. aastal: 125 000 krooni
Projekti lisad:
Lisa 1. Eelarve 2 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Jevgeni Jutkevitš, välissuhete büroo juhataja
+372 628 2058, jevgeni@rescue.ee
Allkiri

Kuupäev: 3. jaanuar 2005
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