
 
 
 
Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate 
tunnustamise statuut 
 
 
 
1. Vabatahtlike rühmituste tunnustamise kord 
 • Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi          

(päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti 
siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse. 

              
 • Tunnustused antakse järgmiselt:          
 ◦ Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik                     

päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti 
siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes 
oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi 
erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu. 

 ◦ Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes                     
on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse 
arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes 
läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu. 

 ◦ Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse                     
Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, 
panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse 
organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu. 

                         
 • Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja          

Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku 
kinnitab siseministri moodustatud komisjon. 

              
 • Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühmitust siseministri tänukirja ja          

kingitusega. 
              
 • Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad          

käskkirjaga. 
              
 • Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist.          
              
 • Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel.          
              
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord 
 • Vabatahtlike toetaja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute          

grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike 
merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust 
toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna 
turvalisuse tõstmisel. 

              
 • Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile          

kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse 
toetamisse. 

              
 • Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos          

vastava aastanumbriga. 
              
 • Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti,          

Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning 
maavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada 
kõik füüsilised ja juriidilised isikud. 

              
 • Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku          

valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon. 
              
 • Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad          

käskkirjaga. 
              
 • Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist.          
              
 • Tunnustus antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel.         


