
Kogukondadega koostöö kriisideks 
valmistumisel 

Maido Nõlvak
Vallavanem

Lääne Virumaa Turvalisusnõukogu esimees
Rakvere 10.09.2020



Kogukondadega koostöö kriisideks valmistumisel
Eelnevad ja jätkuvad tegevused:
• Kogukondade turvalisusprojektide rahastus, teabepäevad, tagasiside 

seminarid;
• Ümarlaud külaseltside või teiste mittetulundusühingutega turvalisuse 

ja rahvatervise valdkonna küsimustes kuhu kaasatud ka KOV-de 
esindajad. 

Tänane teema:
• Siseministeeriumi rahastus 2019 a maakondlikele MAROdele;
• Lauaõppus CONEX metoodika järgi. Kolm õppust toimunud. Neli 

planeeritud. Lisaks koolitused teistele maakondadele.



Õppuse meeskond ja sihtgrupp
Õppuse meeskond:
Lääne Virumaa Turvalisuse nõukogu liikmed
• Omavalitsusliidu esindaja (VIROL);
• VIROLi Turvalisuse ja rahvatervise spetsialist;
• Pääste esindaja;
• Rakvere Haigla.
Õppuse sihtgrupp:
• Külavanemad/MTÜ de juhid/kogukondade esindajad;
• Korteriühistu juhatuse liikmed;
• KOV esindajad



Õppuse liigid
- Lauaõppus- Testitakse kas sündmuse lahendamiseks on vajalikud 

„tööriistad olemas“ (plaanid, kontaktid, ressursid, kommunikatsioon);
- Staabiõppus- sündmuse lahendajad õpivad ja harjutavad plaanide 

kasutamist;
- Väliõppus- reaalsed tegevused välitingimustes



Lauaõppuse eesmärk
1. Õppuse eesmärk on testida kogukondade/linnaosade/korteriühistute

kriisiolukordadeks valmisolekut;
2. Suurendada kogukondade/linnaosade/korteriühistute teadlikkust

kriisideks valmistumisel ja kriiside korral tegutsemise oskust;
3. Kogukond peab seitse päeva iseseisvalt olukorraga toime tulema.



Lumetormi õppuse päevakava
13.00- 13.30 Sissejuhatav loeng. 
13.30- 13.45 Õppuse metoodika.
13.45- 14.30 I kaasus. Sidet pole, läbipääsu pole, elektrit pole.
14.30- 15.15 II kaasus. Joogivee ja toiduvarud hakkavad lõppema. Paljudel

inimestel puuduvad alternatiivsed soojusallikad.
15.15- 16.00 7 ööpäeva varu, priimuse kasutamine. Õhtuoote valmistamine
16.00- 16.45 III kaasus. Meditsiiniliste probleemide kaardistus ja esmaabi 

tagamine
16.45- 17. 45 Kodune meditsiini varu. Elupäästev esmaabi
17.45- 18.00 Lõpetamine. Auhindade loosimine.



Õppuse tulem ja mängijate roll eesmärgi saavutamisel 

• Mängijate roll- antakse hinnanguid, arvamusi, kujundatakse
seisukohti, pakutakse lahendusi, tehakse valikuid, seatakse
prioriteete, antakse suunised võimekuse loomiseks ja tegevuste
läbiviimiseks (kogukondade eestvedajad);

• Tulem- kogukonna võimekuse kaardistamine, kontaktide loomine,
rollide jaotamine, osapoolte ja lahenduste leidmine arvestades
õppusel läbimängitavate episoodide arutelul pakutud lahendusi ja/või
õppusel tõstatatud teemade/küsimuste lahendusi;

• Kõik ettepanekud protokollitakse.



Stsenaarium
Lääne Virumaad ja Rakvere piirkonda on tabanud lumetorm. Tuule 
kiirus paiguti 28 m/s. Õhutemperatuur -3 kraadi. Lumetorm kestab 
juba teist päeva. Ilmaprognoosi järgi on tuule vaibumist loota 
homseks.

• Küsimus: Palun kirjeldada milliseid tagajärgi võib antud olukord Teie 
linnaosas/korteriühistus/kogukonnas tekitada? Ca 10 min



I kaasus - Sidet pole, läbipääsu pole, elektrit pole. Prognoosi kohaselt 
taastatakse teenused neli päeva pärast tormi vaibumist. (45 min)

1. Milliseid probleeme võib antud olukord kaasa tuua? 
2. Mida oleks vaja koduses majapidamises omada, et olukordi 

ennetavalt katta?
3. Kuidas tagada mobiili laadimine? Milliste sidevahendite 

kaudu on võimalik kuulata käitumisjuhiseid?
4. Kas ja kes võtab linnaosas/kogukonnas/külas olukorra

monitooringu enda kontrolli alla?



5. Kas on vaja ja millist koostööd võiks kogukond omavahel teha?
6. Millised on alternatiivsed side pidamise võimalused (sise- ja

väline kommunikatsioon)?
7. Millised on alternatiivsed liikumise võimalused?
8. Kas ja mida võiks kogukond eelnevalt ära kaardistada, kokku

leppida, ette valmistada, et olla kriisideks paremini
ettevalmistatud?

9. Millised ootused on teil KOV ile ja riigiasutustele?



II kaasus – Kriisi kolmas päev. Joogivee ja toiduvarud hakkavad 
lõppema. Paljudel inimestel puuduvad alternatiivsed soojusallikad.  
(45 min)
1. Milliseid täiendavaid probleeme võib antud olukord kaasa

tuua?
2. Mida oleks vaja koduses majapidamises omada, et olukordi

ennetavalt katta?
3. Kas on vaja ja millist koostööd võiks antud olukorras

kogukond omavahel teha?
4. Millised on võimalused joogivee hankimiseks?



5. Millised on võimalused toidu hankimiseks?
6. Millised on alternatiivsed võimalused kogukonna elanikele 

soojaenergiat pakkuda?
7. Kas ja mida võiks kogukond eelnevalt ära kaardistada, kokku 
leppida, ette valmistada, et olla kriisideks paremini 
ettevalmistatud?
8. Millised ootused on teil KOV ile ja riigiasutustele? 



III kaasus: kriisi neljas päev. Meditsiiniliste probleemide 
kaardistus ja esmaabi tagamine. (45 min)

1. Milliseid meditsiinilisi probleeme võib antud olukord kaasa 
tuua antud hetkeks?

2. Mida oleks vaja koduses majapidamises omada, et 
meditsiinilisi probleeme ennetada?

3. Milliseid ennetusmeetmeid meditsiinilises mõttes tuleks
rakendada, kui antakse tormihoiatus?



4. Kas on vaja ja millist koostööd võiks kriisi ajal kogukond
omavahel teha?

5. Millised on võimalused antud hetkel igapäevaseid ravimeid
hankida?

6. Millised on kogukonna võimalused ja oskused esmaabi 
andmiseks?

7. Kas ja mida võiks kogukond eelnevalt ära kaardistada, kokku 
leppida, ette valmistada, et olla kriisideks paremini ettevalmistatud?
8. Millised ootused on teil KOV ile ja riigiasutustele?



Ettekanded 

1. Ülevaade millised meditsiinilised vahendid peaksid igas 
kodus olema. 

2. Elupäästva esmaabi võtted.
3. Seitsme ööpäeva varu kastide loosimine osalejate vahel.



TÄNAN !


