1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms)
Kogu korraldas 28.-30.03.2014 (osalejaid 22) Tartus värbamiskoolituse, mille eesmärk oli koolitada
kõigist prefektuuridest üle Eesti abipolitseinikke, kes oleks motiveeritud ja võimelised edukalt
osalema erinevatel sündmustel, et värvata Kogusse uusi liikmeid ja laiemalt aidata ka PPA
värbamisprotsessides uute abipolitseinike värbamisel.
Juhtimiskoolitused korraldati selleks, et aktiivsemad piirkondlikud Kogu liikmed oskaksid oma
piirkonna abipolitseinikke efektiivsemalt kaasata, et ka nende abipolitseinike „hääl“, kes kogusse ei
kuulu jõuaks Koguni ja Kogu saaks seeläbi edukamalt kõigi abipolitseinike huve kaitsta.
Koolitused toimusid kahe osana 26.-27.09.2014 (osalejaid 16) Türis ja 14.12.2014 (osalejaid 14)
Tallinnas. Esimesel keskenduti meeskonnatöö arendamisele ja juhtimisfunktsioonidele (koolitaja
Juhan Aus – endine Kaitseliidu kooli IRA õppesuuna juhataja) ning teisel püüti omandatut juba
rakendada (koolitaja Rasmus Lahtvee – Kaitseliidu kooli IRA kooseisuväline koolitaja).
Kogu kodulehe loomine ja arendamine oli ja on vajalik Kogu laiemale üldsusele tutvustamiseks,
olulise info avalikult kättesaadavaks tegemiseks ja koondamiseks ning liikmetele olulise info
koondamiseks ja liikmete omavahelise suhtluse hõlbustamiseks.
Selleks loodi:






Registreeriti kasutamiseks domeen abipolitseikogu.ee
Avalik veeb – www.abipolitseikogu.ee
Intranet – www.abipolitseikogu.ee/intra
Foorum – www.abipolitseikogu.ee/foorum
Loodi meiliaadressid ja –listid

Kogu soetas juhatusele süleri koos operatsioonisüsteemi ja esmase kontoritarkvaraga, mille
tulemusena on vajadusel tagatud Kogu juhatuse mobiilne töövõime.
2. Tegevuste olulisemad tulemused:

Kogule on loodud vabavaralisel sisuhaldustarkvaral põhinev veebileht aadressil
www.abipolitseikogu.ee. Veebilehe struktuur on loodud võimalikult lihtne, et kõik esmane ja oluline
info oleks kergelt leitav.
Veebilehel avaldatakse pressiteated, lühilood Kogu tegemistest, milledest viimased kaks artiklit
kuvatakse ka esilehel ja avaldamisele kuuluvad tegevusaruanded. Samuti on veebilehel olemas
liitumiseks vajalik info ja dokumendipõhjad, kontaktinfo ja juhatuse koosseis. Lisaks on veebis välja
toodud meie peamised koostööpartnerid.
Liikmetele olulise siseinfo jaoks on käivitatud ja kujundatud vabavaralisel sisuhaldustarkvaral põhinev
siseveeb aadressil www.abipolitseikogu.ee/intra, kuhu laetakse üles ka kõik Kogu sõlmitud lepingud,
koosolekute protokollid jms info, mis tagab Kogu läbipaistva toimimise ja sisulise info kätte
saadavuse kõigile kogu liikmetele.
Liikmete omavaheliseks suhtluseks on käivitatud foorum aadressil www.abipolitseikogu.ee/foorum,
mis pole küll reaalset kasutust leidnud ja selle otstarbekus tuleb tõenäoliselt üle vaadata.
Reaalne ja aktiivne infovahetus käib Kogu e-posti listide kaudu. Listid on käivitatud kõigile põhikirja
järgsetele organitele (juhatus, aukohus, revisjonitoimkond), kõigile liikmetele ühiselt ja prefektuuride
põhiselt. Lisaks on käivitatud meiliaadressid juhatuse esimehele ja tegevjuhile nende ametialaste
kohustuste täitmiseks.

Suunatud aktiivse värbamistegevuse tulemusena on Kogu liikmeskond kasvanud 82 liikmeni, millega
on ühtlasi täidetud aastaks 2014 seatud eesmärk 80 liiget.
Kogu korraldatud värbamiskoolitusel osalesid prefektuuride kaupa alljärgnevad isikud, kes panustasid
ja panustavad uute Kogu liikmete ja ka laiemalt abipolitseinike värbamisse järgnevalt


PPA
Nurmeli Mitrahovitš (ametnik – PPA koordinaator)



Põhja prefektuur
Harro Aitai (ametnik - prefektuuri koordinaator), panustas värbamisse oma ametiajal läbi
viidud abipolitseinike koolitustel ja Siseministeeriumi ametnikele korraldatud
näidisvärbamise päeval.
Dein-Tom Tõnsing
Rasmus Lahtvee, panustas värbamisse erinevatel abipolitseinike koolitustel, praktiliselt igal
sündmusel, kus esindas abipolitseinikke, Eesti Abipolitseinike Kogu või tutvustas laiemalt
vabatahtlikku tegevust ja Siseministeeriumi ametnikele korraldatud näidisvärbamise päeval.
Margus Nigol, panustas värbamisse aktiivse individuaalse suhtluse kaudu ja Abipolitseinike
kutsemeisterlikkuse võistlustel.
Kalev Karu
Inno Šits (ametnik)
Hanno Viibus (ametnik), panustas värbamisse individuaalse suhtluse kaudu ja erinevatel
abipolitseinike koolitustel.



Lõuna prefektuur
Rauno Arna (ametnik – prefektuuri koordinaator), panustas värbamisse oma ametiajal läbi
viidud abipolitseinike koolitustel ja oma ametiga seotud abipolitseinikega suhtluse käigus.
Dagmar Mamedova, panustas värbamisse peamiselt aktiivse individuaalse suhtluse kaudu.
Tõnu Mölder
Toomas Nigola
Siim Semjonov



Ida prefektuur
Peeter Pau (ametnik – prefektuuri koordinaator), panustas värbamisse oma ametiajal läbi
viidud abipolitseinike koolitustel ja oma ametiga seotud abipolitseinikega suhtluse käigus.
Indrek Saluvee, panustas värbamisse peamiselt aktiivse individuaalse suhtluse kaudu.
Reelika Kirs
Tarmo Vaap
Aivi Paavo
Rasmus Sarap
Toomas Kriisa



Lääne prefektuur
Indrek Kõiv (ametnik – prefektuuri koordinaator), panustas värbamisse oma ametiajal läbi
viidud abipolitseinike koolitustel ja oma ametiga seotud abipolitseinikega suhtluse käigus.
Erkki Noor, panustas värbamisse peamiselt aktiivse individuaalse suhtluse kaudu.

Kogu osaleb aktiivselt „APolS“ muutmise protsessides. Õigusloomes osalemisel koguti vabas vormis
ettepanekuid ja tähelepanekuid abipolitseinike tegevuses ette tulnud kitsaskohtadest läbi Kogu
liikmete kõigi abipolitseinike käest, kes vähegi soovisid oma arvamust avaldada. Kogutud arvamused
ja ettepanekuid koondati, süstematiseeriti ning sorteeriti Kogu juhatuse liikmete ja Kogu liikmetest

valdkonna spetsialistide arutelude käigus. Kogu ettepanekud sõnastas juriidiliselt Markus Kärner, kes
määrati Kogu juhatuse poolt ka Kogu ettepanekute kaitsjaks ja esindajaks kohtumistel PPA ja
Siseministeeriumiga.
Arutelude vahekokkuvõtted, ettepanekute muudatused jms jooksev info vahendati läbi Kogu
juhatuse kõigile Kogu liikmetele ja erinevatel abipolitseinike sündmustel ka mitte liikmetest
abipolitseinikele.
Kogu esindajad suhtlevad tihedalt Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega, et
üksteise tegevust puudutava infoga pidevalt kursis olla.
Formaalsed kohtumised PPA esindajatega toimusid järgnevalt:









14.01.2014 APolS muudatused (SiM esindajad ja Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing
ning liige Markus Kärner)
25.02.2014 APolS muudatused (SiM esindajad ja Kogu liige Markus Kärner)
17.03.2014 abipolitseinike üldküsimused (SiM ametnik Eimar Veldre ja Kogu juhatuse
esimees Dein-Tom Tõnsing ning tegevjuht Rasmus Lahtvee)
15.04.2014 kommunikatsiooni küsimused (PPA kommunikatsioonibüroo esindaja ja Kogu
juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ning tegevjuht Rasmus Lahtvee)
05.05.2014 abipolitseinike üldküsimused (PPA korrakaitse juht Joosep Kaasik ja Kogu
tegevjuht Rasmus Lahtvee)
13.05.2014 abipolitseinike üldküsimused (SiM ametnik Eimar Veldre ja Kogu juhatuse
esimees Dein-Tom Tõnsing ning tegevjuht Rasmus Lahtvee)
01.07.2014 abipolitseinike üldküsimused (SiM siseminister Hanno Pevkur ning kaaskond ja
Kogu tegevjuht Rasmus Lahtvee)
15.10.2014 abipolitseinike üldküsimused (SiM ametnik Eimar Veldre ja Kogu juhatuse
esimees Dein-Tom Tõnsing ning tegevjuht Rasmus Lahtvee)

Lisaks toimusid mitmed mitteformaalses õhkkonnas kohtumised PPA erineva taseme esindajatega
(peadirektor, PPA koordinaator, prefektid, prefektuuride koordinaatorid jne), kus käsitleti väiksemaid
jooksvaid küsimusi.
Kogu on valmis töötatud liikmete ja partnerite tunnustamise korra, kuid hetkel on nimetatud kord
Kogu liikmetega kooskõlastamisel.
Abipolitseinike üle-Eestiline II foorum toimus 14.12.2014 Tallinnas ning seekordseks peateemaks oli
„Politseireform ja selle mõju abipolitseinike kaasamisele“. Lisaks toimus foorumi raames ka
juhtimiskoolituse osa. Foorumi osalejate koguarv oli 34, kellest abipolitseinikke kokku 29.

