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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 eelkõige Armeenia päästeteenistuse tõhususe ja mõjususe suurendamisele.
Üldine taust
Armeenia Vabariigi Päästeteenistuse ja Rootsi Päästeteameti vaheline koostöö sai alguse 1988.
aastal, kui Rootsi riik andis Armeenia Vabariigile humanitaarabi seoses Spitaki maavärinaga.
Peale seda ei olnud koostöö kuigi tihe, kuid toimusid mõned ekspertide vahetused ja teatud
osas tehnilise abi osutamine.
Päästeameti ja Armeenia Vabariigi Päästeteenistuse vaheline koostöö sai alguse 2003.
aastal, kui Eesti riik otsustas abistada Armeniat arenguabiprojekti raames päästealase
ennetusteabe ning sidesüsteemidega. Projekt toimus aastatel 2003-2005 ning tunnistati igati
edukaks. Kuna Päästeamet ja Rootsi Päästeteamet on teinud nüüdseks koostööd juba enam kui
15 aastat, tundus olema igati loomulik, et alustada läbirääkimisi ka võimaliku kolmepoolse
koostöö osas Armeenia, Eesti ja Rootsi vahel.
Eduka arengukoostöö projekti taotluse koostamise huvides otsustati läbi viia projekti
planeerimise mõttetalgud (Logical Framework Approach (LFA)), mille idee oli saada täpsemat
teavet Armeenia Vabariigi päästeala hetkeolukorrast. Armeenia spetsialistid said ülesande
analüüsida olukorda ning esitada oma ettepanekud tulevase projekti plaani tarvis. Nimetatud
mõttetalgute raport on üheks olulisemaks taustdokumendiks käesolevale kolmepoolsele
projekti kirjeldusele.
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Probleemikirjeldus
2005. aasta juulis Jerevanis toimunud projekti mõttetalgu tulemusena tuvastati, et keskseks
probleemiks on ebatõhus päästeteenistuse süsteem Armeenias. Süsteem on ebapiisav
ennetamaks ja vähendamaks looduslike ning inimeste poolt põhjustatud katastroofide mõju
elanikkonnale.
Mõttetalgu käigus selgusid järgmised peamised päästesüsteemi nõrkused:
- puudulik kommunikatsioonisüsteem riskide korral ning riskide hajutamine kõikide tasandite
vastutavate ametivõimude vahel;
- päästeteenistuse koolitussüsteemi ebaefektiivsus;
- aegunud kommunikatsioonisüsteemid;
- ebapiisav koordineerimine / koostöö ja planeerimine;
- aegunud tehniline varustus;
- vähene ennetustöö vajalikkuse teadvustamine poliitikute ja elanikkonna hulgas;
- puudulik päästealane seadusandlus.
Projekti esmane eesmärk
Projekti eesmärk on tõhusamalt toimiva päästeteenistuse süsteemi väljaarendamine Armeenias.
Projekti
raames
toimuvad
tegevused
on
suunatud
erinevatele
institutsioonidele/organisatsioonidele Armeenias, kelle kohustuste hulka kuulub: tuleohutus- ja
päästealane ennetustöö, valmisoleku tagamine ja tegutsemine õnnetuste korral. Väljapakutud
tegevusplaani kohaselt kaasatakse tegevustesse eelnimetatud valdkondadega seotud
organisatsioone ja valitsusasutusi kohalikul, regionaalsel ja ka rahvuslikul tasandil.
Projekt on jagatud viieks suunaks. Põhilist vastutust projekti läbiviimise eest jagavad
Eesti ja Rootsi. Eestil on juhtiva partneri roll suundades 2 ja 3; Rootsil suundades 1, 4 ja 5.
Kõigi viie suuna puhul oleme seadnud eesmärgiks kaasata eksperte nii Eestist kui Rootsist, et
kasutada maksimaalselt ära erinevate päästeteenistussüsteemide spetsialistide kogemusi. See
saab olema lisaväärtuseks kõigile projekti partneritele. Iga suund jaguneb omakorda
eesmärgipõhisteks tegevusteks, mille täpsemad kirjeldused on toodud lisas 1 (tegevuste
detailsema kirjelduse leiab dokumendist ANNEX 1, Description of activities).
Projekt realiseeritakse läbi viide valdkonda (suunda) kuuluvate ürituste, sealhulgas
seminarid, tutvumisvisiidid, koolitus, erinevate plaanide väljatöötamine ja väljaandmine,
humanitaarabi toimetamine.
Projekt on suunatud Armeenia elanikkonna turvalisuse tõstmisele; spetsiifilisemalt aga
tuletõrjeja
päästeteenistuste
spetsialistide
oskuste
arendamisele,
tõhusama
elanikkonnakaitsesüsteemi väljaehitamisele ja valitsusasutuste abistamisele turvalisema ja
demokraatlikuma ühiskonna loomisel.
Projekti eesmärk on õnnetuste ja katastroofide tagajärjel tekkinud inimelude kaotuse
arvu vähendamine, elanikkonna vigastuste ja haavatavuse vähendamine, materiaalsete kaotuste
ja keskkonnakahjude minimaliseerimine.
Tulemused, mida soovitakse saavutada:
Efektiivselt toimiv päästeteenistuse süsteem Armeenias.
Detailsemad saavutatavad tulemused suundade kaupa on järgmised:
1 tulemus: Armeenia jaoks on valminud struktureeritud, tõhus ja metodoloogiline praktikas
kasutatav ohtude käsitlemise plaan, mis hõlmab riskianalüüsi ja riskide maandamise kava.
2 tulemus: Koostatud on ennetusstrateegia plaan, mis on töörühmaga kooskõlastatud ja
kirjastatud (või avalikustatud muul kokkulepitud moel). Valminud materjale tutvustatakse
ennetustööspetsialistidele või valdkonna eest vastutavatele isikutele. Armeenia lapsed on
edukalt osalenud ning omandanud päästealaseid teadmisi päästeala noorte laagris.
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3 tulemus: Välja on töötatud häirekeskuste strateegiline visioon ning see on heaks kiidetud
Armeenia kõrgemate ametivõimude poolt siduva dokumendina. Dokumendis on arvestatud
kõikide huvigruppide vajadustega ning seda on võimalik reaalselt rakendada.
4 tulemus: Armeenia tuletõrje- ja päästeteenistuses toimib kvaliteetne koolitussüsteem.
5 tulemus: Armeenia tuletõrje- ja päästeteenistuses on suurenenud operatiivvõimekus.
Eesti panus
Päästeamet panustab projekti eduka toimimise huvides eelkõige suundades 2. ja 3. läbi
oskusteabe jagamise ning ennetus- ja sidesüsteemide strateegiliste plaanide väljatöötamise
koostöös projekti partneritega. Armeenia laste päästealase teadlikkuse tõstmine päästeala
noorte laagrites on samuti Päästeameti panus projekti. Omapoolse panuse annab ta ka kõigis
ülejäänud projekti suundades.
Projekt viiakse läbi Päästeameti ja selle hallatavate asutuste ametnike poolt.
Projekti detailsema informatsiooni saamiseks on võimalik tutvuda kolmepoolse projekti inglise
keelse kirjelduse ning selle lisadega.
Partnerid:
Eestis: Päästevaldkonna mittetulundusühingud (MTÜ-d) – lastelaagri korraldamine; Armeenia
kogukond Eestis – armeeniakeelsete tekstide tõlkimine ja toimetamine, külaliste vastuvõtt.
Armeenias: Armeenia Vabariigi Päästeteenistus (edaspidi AVPT)
Rootsis: Rootsi Päästeamet (edaspidi SRSA)
Projekti kestvus: 2007-2009
Taotletav riiklik finantseerimine: kokku orienteeruvalt 1 623 740 krooni, sh
2007.a vajadus – 492 000 krooni
2008.a vajadus – orienteeruvalt 477 800 krooni
2009.a vajadus – orienteeruvalt 653 940 krooni
Omafinantseering 2007. aastaks 134 968 krooni
Muu finantseering: 7 050 160 SEK (SRSA taotletav raha SIDAlt)
Projekti lisad:
Lisa 1 Projekti eelarve (Eesti finantseering)
Lisa 2: Kolmepoolse projekti kirjeldus inglise keeles koos lisadega (allolev lisa 1-5)
Lisa 1. Projekti tegevuste kirjeldus, 13 lk., 1 eks (Annex 1)
Lisa 2. Projekti ajakava, 3 lk., 1 eks (Annex 2)
Lisa 3. Projekti eelarve, 4 lk., 1 eks (Annex 3)
Lisa 4. SIDA eelarve lahtikirjutus, 1 lk., 1 eks (Annex 4)
Lisa 5. Kolmepoolse projekti üldkirjeldus, 20 lk., 1 eks (Annex 5)
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Kristiina Vilu, välissuhete büroo peaspetsialist
+372 628 2052, kristiina.vilu@rescue.ee
Allkiri

Kuupäev: 29. november 2006
Kalev Timberg
Päästeameti peadirektor
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