1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, jms)
Kogu esindajatena osalesid STAK töörühma töös Rasmus Lahtvee ja Harro Aitai. STAK algne ja
vahepealsed visandid saadeti alati arvamuse avaldamiseks ka Kogu liikmetele, kelle käest aga sisulist
tagasisidet muudatusettepanekuteks ei tulnud.
12.-13-08.2014 Osalemine STAK programmi töörühma kohtumisel Pärnus (Rasmus Lahtvee – üldise
arutelu käigus ja grupitöö tulemusena esitatud ettepanekud, mida eraldi välja tuua sisuliselt ei saa)
15.-16.09.2014 Osalemine STAK konverentsil ja töörühma arutelupäeval Tallinnas (Harro Aitai,
Rasmus Lahtvee)
01.12.2014 Osalemine STAK töörühma koosolekul Tallinnas (Rasmus Lahtvee – omapoolseid
lisaettepanekuid ei esitanud).
Kogu juhatus on läbi aruande perioodi kohtunud nii SiM kui ka PPA esindajatega, et võimalikke
abipolitseinike arengusuundasid arutada. Samuti on korduvalt küsitud sisendeid abipolitseinikelt,
Kogu liikmetelt ja teistelt asjast huvitatud isikutelt nii elektroonilisel teel kui ka erinevatel
kohtumistel.









20.01.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
12.04.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
05.05.2014 Tegevjuhi kohtumine PPA korrakaitse juhiga
13.05.2014 Kogu esindajate (Dein-Tom Tõnsing, Rasmus Lahtvee) kohtumine SiM esindajaga
(Eimar Veldre)
24.05.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
01.07.2014 Tegevjuhi kohtumine Siseministriga
15.10.2014 Kogu esindajate (Dein-Tom Tõnsing, Rasmus Lahtvee) kohtumine SiM esindajaga
(Eimar Veldre)
14.12.2014 Kogu üldkoosolek

Lisaks arvukad mitteformaalsed kohtumised SiM ja PPA esindajatega ning Kogu liikmete ja teiste
abipolitseinikega, mille käigus arutati samuti peaasjalikult abipolitseinike võimalikke
tulevikuväljavaateid.
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.







14.01.2014 SiM esindajad ja Kogu juhatuse esimees Dein-Tom Tõnsing ning liige Markus
Kärner
20.01.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
25.02.2014 SiM esindajad ja Kogu liige Markus Kärner
12.04.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
24.05.2014 Tegevjuhi kohtumine Kogu liikmetega
14.12.2014 Kogu üldkoosolek

Lisaks toimus Kogu liikmetega pidev ja aktiivne „APolS“ teemaline infovahetus läbi elektrooniliste
kanalite.
Kogu juhatuse liikmed esindasid ja tutvustasid Kogu erinevatel sündmustel läbi kogu
aruandeperioodi. Välja saab konkreetselt tuua neist näiteks:












04.02.2014 Parimate Kesklinna AP-de tunnustamine Tallinna Kesklinna valitsuse poolt
08.02.2014 Spordikorralduse informatsioonipäev Valgas, kus Kogu tegevjuht Rasmus Lahtvee
osales Kogu esindajana avalikus vabatahtlikkust käsitleval debatil
13.02.2014 Siseturvalisuse aruande trükise pildistamine
13.02.2014 Tallinna Kesklinna vanema vastuvõtul AP-de ja Kogu esindamine Dein-Tom
Tõnsing ja Rasmus Lahtvee poolt
15.04.2014 Kogu esindajate Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee ning PPA
kommunikatsioonibüroo esindajate kohtumine
26.04.2014 Konverents „Abipolitseinikud 20: Ühiselt loodud turvalisus aastast 1994“ osales
Kogu esindaja Rasmus Lahtvee
18.06.2014 Kogu esindajate Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee osalemine siseturvalisuse
vabatahtlike ja vabatahtlike toetajate tunnustamisel Tallinnas Siseministeeriumi poolt
10.09.2014 Kogu tegevjuhi kohtumine Päästeliidu tegevjuhiga
11.09.2014 Kogu tegevjuhi kohtumine SA Terve Eesti esindajaga
24.10.2014 Kogu koordineeritud „praktikavahetus“ Lõuna ja Ida prefektuuri abipolitseinike
vahel, kus osalesid Dagmar Mamedova, Siim Semjonov, Karl Kuntus, Jaana Toode ja Indrek
Saluvee)
07.11.2014 Kogu esindajate Dein-Tom Tõnsing ja Rasmus Lahtvee osalemine PPA aastapäeval
Jõhvis

Lisaks kajastasime kõiki tähtsündmusi ka meie sotsiaalmeedia kanalites (Facebook) ja ristviitasime
aktivselt erinevate elektrooniliste kanalite (veeb, sotsiaalmeedia kanalid jne) vahel.
Kogu esitas Ida prefektuuri abipolitseinike koordinaatori Peeter Pau Siseministeeriumile
Kodanikupäeva aumärgiga tunnustamiseks. Samuti tegime mitmeid mitteametlikke soovitusi
erinevate PPA tunnustuste andmiseks mitmele politseiametnikule ja abipolitseinikule.
Kogu liikmed on osalenud erinevatel abipolitseinike koolitustel üle Eesti, et tutvustada Kogu
eesmärke ja vajalikkust abipolitseinikele ning uusi liikmeid on värvatud aktiivselt läbi personaalse
suhtluse ka kõikvõimalikel teistel sündmustel.
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

2. Tegevuste olulisemad tulemused:

Kogu kaasas liikmeid STAK koostamisse läbi aktiivse suhtluse, mille käigus püüti kõigile liikmetele
anda võimalus STAK koostamise erinevates etappides visandiga tutvuda ning siis ka omapoolseid
arvamusi esitada. Kahjuks STAK suuremat arutelu ja vastukaja Kogu sees ei tekitanud.
Kogu esindajad olis STAK töörühmas Rasmus Latvee ja Harro Aitai, kes osalesid erinevatel töörühma
kokkusaamistel ja töötasid isekeskis STAK visandid läbi ja töörühmas grupitöö ja arutelu käigus
esitasid ka omapoolseid mõtteid ja ideid.
Kogu juhatus suhtleb aktiivselt liikmetega ja saab ka erinevaid sisendeid pikaajaliseks arengukavaks,
kuid eelkõige seoses PPA ulatusliku reformimisega 2014. aastal, lükkus Kogu mitme aasta
arenguplaani valmimine käesolevasse 2015. aastasse.
Värbamiskoolituse ja juhtimiskoolituste aruanne on esitatud eraldi lepingu 7-4655-1 aruandes.
Kogu esitatud kandidaat Peeter Pau tunnustati Siseministeeriumi poolt Kodanikupäeva aumärgiga.
Samuti on PPA prefektuuride koordinaadid mitmel juhul võtnud arvesse Kogu soovitusi
abipolitseinike tunnustamiseks.
Kogu ise planeerib esimesi oma poolseid tunnustusi välja anda abipolitseinike päeva puhul käesoleva
2015. aasta 26. aprillil.
Kogu liikmete arv kasvas värbamistöö tulemusena aruande perioodil ~50% 82 liikmeni ning ületas
sellega eesmärgiks seatud 80 liikme piiri. Sealhulgas oli Põhja prefektuuris 37, Lõuna prefektuuris 21,
Ida prefektuuris 15 ja Lääne prefektuuris 9 Koguga liitunut.
Kogu veebileht on informatiivne ja lihtsalt kasutatav, intranet pidevalt täienev ning meililistid
töökindlad ning on aidanud liikmete omavahelise infovahetuse lihtsamaks ja efektiivsemaks muuta.
Sotsiaalmeedia kanalitest on Kogu keskendunud Facebook keskkonna lehele
(https://www.facebook.com/pages/Eesti-Abipolitseinike-Kogu/147521405345124), kuhu viidatakse
lisaks muudele huvitavatele ja asjakohastele uudistele ka www.abipolitseikogu.ee aadressil avaldatud
teateid. Nimetatud FB kanalil on 31.12.2014 seisuga 239 „like“ märget ja see näitaja on tõusva
joonega. Parima leviga postitused on levinud üle 900 FB kasutajani.
Veebilehe külastatavuse statistika käivitasime alates 01.01.2015.

