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  Täidetakse vastavalt KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru tingimustele 
(avaneb: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah15)  
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Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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Projekti  eesmärk  ja  lühikokkuvõte  (Sõnastage  ühingu  uus  arengutase  tulevikku  suunatult  selgelt  ja
konkreetselt.  Milles  väljendub  ühingu  arenguhüpe  nii  tegevusvõimekuse  kui  mõju  hindamise  ja
kommunikeerimise  seisukohalt?  Võtke  projekt  ligikaudu  10  reaga  kokku  –  tegevused  arenguhüppe
saavutamiseks  ja  selle  mõõtmiseks.  Toetuse  korral  läheb  see  tekst  projekti  tutvustamiseks  KÜSKi
kodulehele)

Eesmärk: 
Suurem  Vabatahtliku  merepääste  võimekus  ja  suutlikkus  turvalisuse  tagamisel  Pärnumaa
veekogudel

- pakkudes head merepääste ja mere-turvalisuse tagamise teenust
- olles  koostööpartneriks PPA’le (eriti rannikuvetes, kus PPA laevastik end koduselt ei tunne)
- tagades liikmete/merepäästjate turvalisus operatsioonide käigus
- olles organisatsioonina tulevastele liitujatele ja koostööpartneritele atraktiivne, elujõuline, 

läbimõeldud

Arenguhüppe tegemiseks plaanib MTÜ Pärnumaa Merepääste investeerida liikmete väljaõppesse ja
varustuse kaasajastamisse: 

-  mereside pidamise võimaluse loomisse - sh sidevahendite soetamine ja GMDSS-ROC(mereside
standard, edaspidi ROC) koolituste tellimine ühingu liikmetele. 

- Merepäästevõimekuse suurendamisse liikmete väikelaevajuhtideks koolitamisega – Ühingust 3 
SRU liiget. (SRU- ing.k. Search and Rescue Unit ehk otsingu- ja päästeüksus merel, edaspidi SRU)

- navigatsioonivõimaluste parandamisse – navigatsioonivahendite soetamine ja navigatsiooni-
koolituste korraldamine liikmetele.

Mõõtetavad tulemused :
- ROC sertifikaadi omandanud liikmete hulk ( plaanitakse 6 liiget) ning SRU-dele soetatud 

raadiojaamad ( 2 kaldajaama), koos merekindlate saatjatega ( 6 saatjat). 
- väikelaevajuhi tunnistuse saanud liikmete arv ( plaanitakse 3 liiget )
- soetatud 2 kaardiplotterit (kaardiplotter- elektrooniline navigatsiooni seade) ja navigatsioonikursuse

läbinud (plaanitakse 6 liiget)
- elementaarsete  side-  ja  navigatsioonivahendite  ja  oskuste  kasutamine  merepäästeoperatsioonidel

suurendab ohutust 80%

Lühikokkuvõte: 
Loetletud tegevused ja investeeringud aitavad (hea kajastuse korral) lisaks merepääste igapäevatöö 
parandamisele, kaasa ka Vabatahtliku Mere ja Järvepääste üldisele positiivsele kuvandile, mis omakorda 
toob kasu MTÜ Pärnumaa Merepääste tegemistele. Enese täiendamise võimalus motiveerib liikmeskonda.
Väljaõpe suurendab liikmete kaasatust ning teeb organisatsiooni atraktiivseks tulevastele liitujatele. 
Arenguhüppe projekti raames plaanitekse koolitada kokku 9 hoolikalt valitud ühingu liiget. 3 liiget läbib 
väikelaevajuhi koolituse koos ROC koolitusega, 6 liiget, kes omavad juba väikelaevajuhi tunnistust, läbivad
ROC koolituse. 2 hoolikalt valitud liiget läbivad sukeldumiskursuse Open Water Diver ehk OWD.

I Teave taotleja kohta

Ülevaade  taotleja  senisest  tegevusest  (Missioon,  eesmärgid,  sihtrühmad,  tegevuse  ulatus,
organisatsiooni struktuur, sh liikmeskond ning lühidalt senise tegevuse kirjeldus. Nimetage ka ühingu
käesoleval ajal elluviidavad projektid. Kuni ½ lk)

Meresõit,  rannapuhkused,  veespordialad  on  Eesti  elanikkonna  ja  Eestit  külastavate  turistide  seas
muutunud  üha  populaarsemaks.  Merepääste  on  spetsiifiline  valdkond,  mille  puhul  arvestada
erinevatest ohuallikatest lähtuvate riskiteguritega ning mis seetõttu nõuab teadmisi ja kogemusi ja
varustust. 

MTÜ Pärnumaa Merepääste missioon on kaasa aidata mereohutuse suurendamisele oma piirkonnas ja
olla  valmis  vajadusel  abistama  teiste  piirkondade  sündmustel.  Ühingu  sihtrühmaks  on
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tegevuspiirkonnas elavad kohalikud elanikud,  sise-  ja välisturistid,  meresõitjad nii  Eestist  kui  ka
mujalt maailmast. Ühingu tegevuspiirkond on Virtsust Sõmeri poolsaareni. Kasusaajateks on kõik
sihtrühmad.

Eesmärk.  Organisatsioonil  tuleb püüda tagada kvaliteet  ja kindlus,  et  vahendid ja oskused,  mida
vabatahtlikud merepäästjad ehk ühingu liikmed kasutavad ei seaks ohtu nende elu, kes on võtnud oma
südameasjaks teiste abistamise, elusid ning võimaldaks hädasolijat aidata. 

MTÜ Pärnumaa Merepääste on asutatud 2009 aastal. Kuuenda tegevusaasta alguseks on ühingus 
juba 2 esimese astme merepäästjat ja 7 teise astme merepäästjat. Väikelaevajuhte on kokku 7, 
navigatsiooni oskustega merepäästjaid 7. Raadioside sertifikaat, GMDSS-ROC 1 merepäästjal ning 
Ester side koolitus 1 merepäästjal.
2012 täienes ühing uue SRU baasi võrra, asukohaga Rannaküla küla Varbla. 
2013 moodustati lisaks Paatsalu SRU-1´le Paatsalu SRU-2. Liikmete arv kasvas 16-ni.
2010-2013 aastatel osalesime Vosabase projektis
2012 aastal sai ühing tuge Leader meetmest 5054€ ning soetati paat Kasse, mootor, paaditreiler ja 
pinnaltpääste ülikonnad.
2014 aastal andis PPA üle Varbla SRU-le paadimootori
2014 aastal toetas ühingut siseministeerium 2128€-ga mille eest soetati Varbla SRU-le kaks
kuivülikonda.
2015 plaanitakse jätkata nii esimese kui ka teise astme merepäästjate koolitamist ja teha GMDSS-
ROC ning väikelaevajuhi koolitused.

Otseviide  taotleja  (või  kohaliku  omavalitsuse  või  partnerorganisatsiooni)  veebilehele,  kus  asub
taotleja:
Põhikiri: http://paatsalupuhkekeskus.ee/parnumaa-

merepaaste/
Juhatuse koosseis: Ivar Lindepuu, Rein Feld
Majandusaasta aruanded: http://paatsalupuhkekeskus.ee/parnumaa-

merepaaste/
Kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta: http://paatsalupuhkekeskus.ee/parnumaa-

merepaaste/

Taotleja tulude ja kulude aruanne 01.01. – 31.12.2013 01.01.-31.12.2014.a. 

TULUD
summa osakaal

(%)
summa osakaal

(%)
Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud) 228 4 280 17
Saadud toetused (s.h. projekti- ja 
tegevustoetused)

5493 84 1305 79

Saadud annetused
Muud tulud (s.h. müügitulu) 809 12 60 4
Tulud kokku 6530 1645

KULUD summa summa
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed 
kulud ning jagatud annetused ja toetused

4972 800

Mitmesugused tegevuskulud 679 503
Tööjõukulud
Põhivara kulum 561 561
Kulud kokku 6212 1864
Põhitegevuse tulem 318 -219
Finantstulud ja –kulud

Aruandeaasta tulem 318 -219

……………………………….
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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Statistilised  näitajad  (Palume  täiendada  loetelu  vastavalt  sellele,  milliseid  näitajaid  peate  ise
oluliseks  ühingu võimekusele  hinnangu andmisel.  Küsime neid andmeid  uuesti  ning hinnangut
nende muutumise põhjustele nii projektiperioodi lõpus kui 2 aasta pärast järelaruandes)
Töölepinguliste töötajate arv seisuga 01.01.2015
Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed aastal 2014 (viimased 12 kuud)
Liikmete arv seisuga 01.01.2015 16
Püsivabatahtlike arv seisuga 01.01.2015 16

II  Projekti kirjeldus 

Kuidas  selgitasite  välja  oma  ühingu  arenguvajadused  ning  analüüsisite  oma  tegevuse  mõju  ja
kommunikatsiooni? (Kuidas  viisite  läbi  eneseanalüüsi,  milliseid  meetodeid  selleks  kasutasite?  Keda
kaasasite  mõttetalgutesse  organisatsiooni  seest  ja  väljaspoolt?  Kas ja  kuidas  fikseerisite  nii  analüüsi  kui
edasise tegevuskava? Kuni ½ lk)

Selgitasime ühingu arenguvajaduse välja McKinsey suutlikkuse abil, mõttetalgute korras.
Kaasasime ühingu liikmeid, SRU ehk merepääste üksuste juhte ja liikmeid, ühingu juhatuse liikmeid.
Töötasime läbi analüüsi ja meie tänased probleemsed punktid. Analüüsi fikseerisime võrreldes
McKinsey analüüside tulemusi liikmetelt saadud informatsiooni põhjal kokkuvõtva dokumendina.

Kõige madalamad hinded sai  McKinsey suutlikkuse analüüsi  põhjal  õigusküsimused ja finantsjuhtimine.
Nendes õigusküsimused on käesoleva ühingu puhul  katusorganisatsiooni  kanda.  Finantsjuhtimise  alaseid
teadmisi ja oskusi lisandub juba sel hooajal, seoses finantsjuhtimise valdkonda tundvate liikmete ühinguga
liitumisega. 

Leiti, et palju tõsisemalt tuleb suhtuda (kokkuvõttes) keskmise tulemuse saanud kategooriasse inimesed –
ühingu põhiressurss ja sellega tihedalt seotud infotehnoloogia parendamisse.

Põhjendage projekti  vajalikkust  ühingu  enesenalüüsi  alusel  tuvastatud arenguvajadustest  lähtuvalt
(Kirjeldage, millised on kõik teie ühingu arenguvajadused lähtuvalt põhjalikust eelnevast eneseanalüüsist.
Tooge  välja  selgelt,  milliste  vajadustega  tegelete  konkreetselt  selle  projekti  jooksul  –  kirjeldage
hetkeolukorda ja soovitud muutust ehk arenguhüpet. Selgitage, kuidas aitab see teil oma ühingu eesmärke
efektiivsemalt  saavutada,  professionaalsemalt  ja  tõhusamalt  sihtrühmade  huvides  tegutseda.
Katusorgansatsioonid  ja  võrgustikud  peavad  lähtuma  eelkõige  endi  võimekuste  arendamisest,  vajadusel
kirjeldama ka liikmetega seotud arenguid. Kuni 1 lk)
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Ühingu arenguvajadused jäävad ennekõike valdkondadesse rahastamine, infotehnoloogia ja „inimesed“. 
Selle projekti jooksul tegeleme nii inimeste kui infotehnoloogia vajaduste katteks vahendite ja võimaluste 
otsimisega. 

Hetkeolukord: 
1. paljudel liikmetel puudub pädevus: 

- pidada korrektset raadiosidet merel kasutatavate sidevahenditega. Meresidepidamiseks on nõutav 
vastava koolituse läbimine ja sellekohane tunnistus.

- juhtida veesõidukit . Nõutav vastava koolituse läbimine ja sellekohane tunnistus 

2. Puuduvad olulised merepäästetööks vajalikud seadmed ja varustus mis tagavad merepäästetööl meeskonna
ohutuse: 

- sidevahendid, mis annavad võimaluse pidada sideühendust erinevate vabatahtlike merepääste 
üksuste, riiklike päästeüksuste ja muude võimalike koostööpartneritega merepäästetöid  tehes

- navigatsiooniseadmed. Merepääste teenuse kvaliteeti ja merepääste üksuste turvalisust suurendab 
navigatsiooni seadmete kasutamine. 

3. Puuduvad kohalikud legaalsed merekaardid ja -programmid merepääste staabis.

Soovitud muudatus: 
Rohkem vajalike sertifikaatidega meeskonnaliikmeid (sh õppevõimaluse loomine kui väärtuse loomine 
liikmetele), elementaarne infotehnoloogia sh navigatsiooniseadmed ja sidevahendid. 
Professionaalsemad töötingimused, suurem võimalus tagada ohutust. 
Parandab üldist kuvandit. Annab ainest, mida meedias kajastada.

Põhjendage projekti vajalikkust ühingu senisest  tegevuste mõju hindamisest lähtuvalt (Kirjeldage kas
ja kuidas olete seni hinnanud oma ühingu tegevuste reaalset mõju ühingu eesmärkide saavutamisele. Kuidas
olete  oma  tegevuse  mõju  seni  kommunikeerinud?  Millised  on  arengukohad  nii  mõju  mõõtmisel  kui
kommunikeerimisel? Kuni ½ lk)
Meie ühingu tegevusmõju on andnud panuse kodanikuühiskonna ja riigistruktuuride (PPA) vahelise koostöö 
tekkeks ja arenguks. Seda hinnatakse heaks tulemuseks, mis aitab kaasa nii ühingu kui ühiskonna eesmärkide
saavutamisele.

Ühingu tegevuse mõju oleme kommunikeerinud  peamiselt katusorganisatsiooni MTÜ Vabatahtlik Mere- ja 
Järvepääste kaudu, nii riiklikul kui ka rahvusvahelise tasandi koostöös partnerriikidega läbi erinevate 
rahvusvaheliste programmide. 

Mõju paranemiseks peame suutma oma ühingu viia tasemele, mis aitaks kaasa Eesti Vabariigi võetud 
kohustutuste täitmisele mereturvalisuse tagamise osas. Selleks jätkame koostööd teiste riikide 
merepäästjatega ja Eesti siseste mere- ja järvepäästeühingutega ning püüame leida võimalusi ja vahendeid 
tegevusvahendite ja oskusteabe kaasajastamiseks.

Edaspidi plaanime lisaks ülevabariigilisele meediale enam ka kajastusi otse meie ühingult sh kohalikus 
meedias, valla kodulehel jpm võimalusi ära kasutades.
Oodatavad konkreetsed tulemused 
nende ajalise saavutamise järjestuses 
(Kirjeldage nii vahe- kui lõpptulemusi, 
saavutatavaid muutusi arenguhüppe seisukohalt) 

Tulemuste mõõtmine (Kuidas vahetulemusi ja 
arenguhüpet mõõdate, milliseid kvalitatiivseid või 
kvantitatiivseid mõõdikuid kasutate?)

Vabatahtlike Merepäästjate sidepidamise 
võimekus varustus ja kompetentsus on paremas 
vastavuses valdkonna vajadustega

Kohe peale sidevahendite soetamist viiakse läbi lühikursus 
Paatsalus ja asutakse sidevahendeid, sideprotseduuri 
reegleid järgides, kasutama kõikvõimalikes SRU-de 
vahelises suhtluses. Mõõdikuks on reaalne toimetulek 
sidevahendite kasutamisel. Hetkel on see kompetents 13% 
liikmetest. See tõuseb kahe kuu vältel vähemalt 50%-le .

Merepääste  navigatsiooni varustatus on 
kaasajastatud ja võimaldab anda professionaalset 

Mõõdikuks on reaalne toimetulek navigatsioonivahendite 
kasutamisega. Hetkel on see kompetents ühingus 19% 

……………………………….
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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6
abi. Navigatsiooni-kompetentsiga liikmete 
protsent tõusnud kahekordseks.

liikmetest. Peale koolitust ja praktilist kasutamist 
igapäevatöös tõuseb vähemalt 40 %-dini liikmeskonnast.
Merepäästjate võimekuse kasvu on hindama ja analüüsima 
palutud Muhu Merepääste Seltsi vastava ala spetsialist 
Madis Rehepapp 

 Organisatsiooni tegevuse mõju on avalikkusele 
paremini nähtav

Seoses oluliste sündmustega sh merepääste navigatsiooni ja
sidevahendite ning oskuste kaasaajastamine ja uue, 
sukeldumisteenuse lisandumine annavad ainest artikliteks 
nii kohalikus meedias, sotsiaalmeedias kui ka 
maakonnaülestes väljaannetes. 2015 aasta suve jooksul 
ilmub projekti raames vähemalt 5 artiklit.

Ühinguga on liitutnud uued liikmed Ühinguga on liitunud 5 liiget
Ühingu liikmed on veendunud ühingu 
suutlikkuses vajadusel korralikku abi osutada. 
Teevad oma plaane ühingu vajadusi arvestades ja
on varasemast (enne koolitusi) tugevamini 
ühingu tegemistega seotud. 

Tähtsam kui uute liikmete kaasamine on säilitada juba 
merepääste üldväljaõppe saanud meeskonnaliikmeid. 
Mõõdikuks on varasemate liikmete arv, mis ei lange 
rohkem kui 13% (soovitavalt langeb 0%) 

Aeg  (kuu
täpsusega)

Tegevus
Tegevuse sisu kirjeldus 
(mida  täpsemalt  teete,  millisele
sihtgrupile ja kus?)

Tegevuse vajalikkuse põhjendus 
(Kuidas  aitab  tegevus  kaasa
arenguhüppe saavutamisele?)

Juuni  Navigatsiooni 
vahendite soetamine

Navigatsiooni vahendite soetamine, 
uute seadmetega tutvumine ja 
liikmete koolitamine. Koolituse 
teoreetiline osa toimub Paatsalu 
Puhkekeskuse ruumides ning osaleb 
9 liiget. Koolituse viib läbi 
Pärnumaa Merepääste MTÜ ja 
kaasatakse ekspert Eesti Vabatahtlik
Mere- ja Järvepääste Ühingu-st. 
Koolituse teemaks on navigatsiooni 
seadmete kasutamine, merekaartide 
kasutamine ja nende erinevused, 
koolitus on teoreetiline ja selle 
pikkus on 8 tundi. Praktiline 
koolitus toimub Tallinnas 
väikelaeval „LILI“, mis renditakse 
antud koolituse tarbeks OÜ 
Randfeld. Praktilise koolituse pikkus
on 8 tundi.

Navigatsiooni vahendid aitavad oluliselt 
tõsta liikmete turvalisust merepääste töö 
tegemisel tagades ohutu liiklemise merel 
punktist A punkti B. Koolituse 
läbiviimine on vajalik 
navigatsioonivahendite õigeks 
kasutamiseks vastavalt seadusandlusele.
Kaasneb meediakajastus. Koolituse 
hindajaks on Madis Rehepapp.

Juuni Mereside seadmete 
soetamine

Mereside seadmete soetamine, uute 
seadmetega tutvumine ja liikmete 
koolitamine. Soetatavad 
meresideseadmed on mobiilsed 
meresidejaamad, mida on 6 tükki 
ning 2 statsionaaset meresidejaama, 
mis on suure võimsusega ja katavad 
suure tegevuspiirkonna. Koolitus 
toimub Paatsalu Puhkekeskuse 
ruumides ning osaleb 9 liiget. 
Koolituse viib läbi Pärnumaa 
Merepääste MTÜ ja kaasatakse 
ekspert Eesti Vabatahtlik Mere- ja 
Järvepääste Ühingu-st. Koolitus on 
teoreetiline ja parktiline ning kestab 
16 tundi. Koolituse teemaks on 
mereside reeglid, erinevate 
sidevahendite erinevused ja 

Mereside seadmed tõstavad merepääste 
töö tegemisel kommunikatsiooni 
kvaliteeti erinevate üksuste ja partnerite 
vahel. Koolituse läbiviimine annab 
olulised teoreetilised teadmised reeglitest
mereside kasutamisel
Koolituse läbinud saavad tunnistuse, mis 
on nõutav mereside eetri kasutamiseks. 
Koolituse hindajaks on Madis Rehepapp.
Kaasneb meediakajastus.
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võimalused. Praktilises osas 
õpitakse kasutama mereside 
seadmeid vastavalt eelnevalt õpitule.
Praktiline koolitus toimub Tallinnas 
väikelaeval „LILI“, mis renditakse 
antud koolituse tarbeks OÜ 
Randfeld.

Oktoober Väikelaevajuhi 
koolitus

Väikelaevajuhi koolituse tellimine ja
liikmete koolitamine. Toimub 
Tallinnas Revali Merekoolis. 
Koolitus ostetakse sisse teenusena. 
Koolitusel osaleb 3 ühingu liiget. 
Koolituse pikkus on 80 akadeemilist
tundi. Koolitusel osalenud ühingu 
liikmed saavad väikelavajuhi 
tunnistuse ja GMDSS-ROC 
mereside koolituse ja tunnistuse.

Väikelaevajuhi koolitus annab 
baasteadmisega navigatsiooni, ohutust 
meresõidust. Selle koolituse käigus 
saavad osalenud liikmed ka GMDSS-
ROC tunnistuse.

September Sukeldumis koolitus Sukeldumis koolituse tellimine, 
liikmete koolitamine allveetöid 
tegema. Koolitus toimub Pärnus, 
koolitusel osaleb 2 ühingu liiget. 
Koolitus tellitakse sisse 
teenusepakkujalt ning koolituse 
teoreetiline osa on 5 akadeemilist 
tundi ja praktiline osa 
basseinisukeldumisel on 2 x 3 tundi 
ja avamereskuledumisel samuti 2 x 3
tundi. Basseini- ja 
avameresukeldumise kordi on kokku
4 ning kõik sukeldumised toimuvad 
eraldi päevadel.

Sukeldumisvõimekuse välja arendamine 
võimaldab hinnata ning planeerida palju 
täpsemalt ja selgemalt vajalike tegevusi 
merepääste tööd tehes tagades 
vabatahtlike merepäästjate ja 
hädasolijate turvalisuse.

November Raadioside koolitus Raadioside koolituse tellimine, 
liikmete koolitamine raadiosidet 
kasutama. Koolitus toimub Tallinnas
Revali Merekoolis koolituse 
korraldaja ruumised. Koolitusel 
osaleb 6 ühingu liiget. Koolituse 
pikkus on 40 tundi.

Raadioside võimekuse kasv, koolitud 
liikmetel on olulised oskused ja 
teadmised raadioside kasutmisel, tõstab  
raadioside pidamise kvaliteeti. Koolitusel
osalevad juba varasemalt väikelaevajuhi 
tunnistuse omandanud liikmed kellel 
puudub GMDSS-ROC mereside 
tunnistus.

Terve
projekti
väletel

Kommunikeermine Ühingu veebilehe haldamine, info 
edastus veebilehe vahendusel, info 
edastus läbi kohaliku omavalitsuse 
ning läbi sotsiaalmeedia ühingu 
liikmete vahendusel, tegevus toimub
ühingus ja kohalikus omavalitsuses

Ühingu tegevuse tutvustamine, info 
edastamine kohalikus omavalitsuses, 
potensiaalsete koostööpartnerite 
leidmine,
uute liikmete leidmine

Terve
projekti
vältel

Dokumentatsiooni 
haldus

Õppematerjalide koostamine, 
kasutusjuhendite koostamine, 
tagaside analüüs ning arutelu, 
projekti tegevuste aruandlus 
aruandlus kuude kaupa.

Projektiga seonduva dokumentatsiooni 
haldus, analüüside ja tagaside, 
õppematerjalid ja kasutusjuhendid   
kindlustavad ühingu liikmete edasist 
arengut ja suurendavad 
kommunikatsiooni ühingu siseselt tõste 
kõikide liikmete kaasatust ja 
motivatsiooni ühingu essmärgi poole 
pürgimises suurendada mereturvalisust 
ühingu tegevuspiirkonnas.

Eksperdi/konsultandi  roll  projektis  (Juhul,  kui  kaasate konsultandi/eksperti,  kes  aitab projektiperioodil
ühingu arengut kujundada ja hinnata, siis kirjeldage tema kompetentse ja oodatavat rolli. Miks valisite just

……………………………….
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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8
antud eksperdi/konsultandi projekti panustama?Võimalusel kajastage tema roll ka tegevuskavas) 
Projekti  perioodil  kaasame  ühingu  arengut  jälgima  Eesti  Vabatahtliku  Mere-  ja  Järvepääste  Ühingust
eksperdi Madis Rehepapp-i, kes on ekspert mereside ja navigatsiooni alal. Tema rolliks on hinnata ühingu
liikmete  arengut  ühingusisestel  koolitustel.  Projekti  vältel  kaasame  Toila  Merepääste  ühingu juhi  Mehis
Luus-i. Tema rolliks on hinnata dokumentatsiooni haldust ja konsulteerida võimalike puuduste korral. 
Politsei- ja Piirivalve ametist kaasame meie ühingu tegevust hindama Erkki Timuski. Tema rolliks on anda
ühingu arengu kohta tagasisidet.
Projekti tegevuste väljundid  (Koostatud dokumendid, trükised, läbiviidud koolitused, osalenute arv jms.
Kuidas säilitate, levitate projekti käigus loodud infomaterjale?)
Kõik projektiga seonduvad dokumendid säilitatakse nii digitaalselt kui ka paberkandial. 
Projekti käigus on loodud infomaterjalid  ning on avalikustatud ühingu veebilehel ja on kõigile saadaval. 
Koolitustel osalemise kohta on koostatud osalejate nimekirjad, päevakavad, tagaside lehed, mis on säilitatud
digitaalselt  ning  paberkandijal.  Soetatud  seadmete  kasutusjuhendite  ja  õppematerjalide  koostamine.
Koolituste kohta on koostatud õppematerjalid.
Koolitustest tehakse erinvaid pilte ja video-materjale, mis tehakse kõigile kättesaadavaks ühingu veebilehel.
Korraldatakse kokku 5 koolitust, kus osalevad erinevad liikmed vastavalt koolitusvajadusele, kokku osaleb
koolitustel 16 ühingu liiget. 16-st ühingu liikmest lõpetavad programmi 14 osalejat täiest mahus.
Projekti elluviimise riskid eesmärkide saavutamisel  Riskide maandamise/ennetamise viis
Koolituste ärajäämine/ ajagraafikus mittepüsimine Teenusepakkujaga kokkuleppe sõlmimine ning 

leppetrahvide kehtestamine, alternatiivse pakkuja 
olemas olu.

Erinevate seademete tarnehäired Tarne-lepingu sõlmimine ja leppetrahvide 
kehtestamine.

Liikmete ajapuudus suvekuudel
Suuremahulisemad koolitused on planeeritud 
sügisesse.

Meedjakajastuse puudulikkus Eelinfo andmine katusorganisatsioonile, PPA-le ja 
ajakirjanikega ette kokku leppimine

III Projekti mõju ja jätkusuutlikkus (Mida teete projekti elluviimisel saavutatud ühingu arengutaseme 
hoidmiseks? Millised on järgmised sammud tegevusvõimekuse edasi arendamiseks vastavalt 
arenguvajaduste analüüsile? Kuni ½ lk) 

Jätkame liikmete koolitamist, korraldame infopäevi, korraldame erineva mahuga õppuseid ühingu siseselt ja
erinevate koostööpartneritega nt Politsei- ja Piirivalve amet, Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste ühing ja 
nende liikmed. Meeskonnavahetuse projektid teiste maade merepäästjatega „Leonardo“ projekti raames. 
Need kõik on olnud liikmetele heaks motivaatoriks ja enesearenguvõimaluseks, mis  neid ühinguga liidavad.

Otsime uusi koolitusvõimalusi erasektorist ja avalikust sektorist ning uusi koostööpartnereid, kellega koos 
korraldada infopäevi, ühisüritusi, ühiskoolitusi ning ühisõppuseid ühingu liikmete taseme hoidmiseks ja 
arendamiseks. Plaanime osaleda Romantilise Rannatee koostöövõrgustikes.

Kaasame uusi, hoolikalt valitud liikmeid, keda koolitada, aitamaks suurendada meie võimekust reageerida 
merepääste sündmustele ning aitamaks arendada ja suurendada ennetustöö kvaliteeti ja mahtu. Otsime 
võimalusi merepääste tööks vajalike seadmete ja sõidukite hankimiseks. 

Püüame luua võimalusi merepääste võimekuse suurendamiseks, ohutuse tagamiseks ja kvaliteedi 
tõstmiseks. Planeerime osaleda järgnevatel üritustel:
- 9.05.2015 toimuvad III Eesti merepäästeoskuste võistlused Tallinnas
- 5.06.2015 toimub ühisõppus PPA-ga (Politsei- ja Piirivalve amet ), 
- 10.-16.08.2015 toimub Avamerejahtide Eesti Meistrivõistlused Pärnus (ametlik turvaja – EVMJP (Eesti 
Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste )
- 14.-16.08.2015 on planeeritud II astme koolituse Hiiumaal (Orjakul)

IV Projekti  juhtimine
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Projektimeeskond ja projekti juhtimine (Kirjeldage, kuidas toimub projekti juhtimine organisatsioonis, sh
tööjaotus, -ülesanded, vastutusalad. Kuni 2/3 lk)
Projektimeeskonda kuuluvad: Mihkel-Jüri Feld, Rein Feld, Ivar Lindepuu ja Epp Hunt.
Projektijuht on Mihkel-Jüri Feld
Projekti koordineerimise ja administreerimisega tegeleb Mihkel-Jüri Feld ja Epp Hunt
Projekti järelvalvet teostab Rein Feld ja Ivar Lindepuu ning projekti koosolekud toimuvad igakuiselt kuu 
esimeses pooles, kus esitatakse sellele eelnenud kuu aruanne. 
Projekti vältel tekkivate probleemide korral sekkub Rein Feld.
Projekti vältel on vaja suhelda teenusepakkujatega, sõlmida kokkuleppeid koolituste ja seadmete soetamisel. 
Koolitust teemadel suhtlevad teenusepakkujatega Mihkel-Jüri Feld, Epp Hunt ja Ivar Lindepuu.
Seadmete soetamise teemadel suhtlevad teenusepakkujatega Rein Feld ja Ivar Lindepuu
Raamatupidamise, aruandluse ja dokumentatsiooniga tegeleb Mihkel-Jüri Feld ja kaasatakse üks vabatahtlik 
liige
Tehnilisi ülesandeid koordineerivad Mihkel-Jüri Feld ja Rein Feld ning nende täitmiseks kaasatakse 
vabatahlikud liikmed.

Projektijuhi CV (Esitage allolevas lahtris eesti keeles, mitte eraldi dokumendina.)

Perekonnanimi:Feld
Eesnimi: Mihkel-Jüri
Sünniaeg: 29.09.1992

Keskharidus:

Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2008-2009
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 2015

Täiendharidus:
Eesti Mereakadeemia Merekool 2009-2011

Koolitused: 

- STCW 2010 - meremeeste baasväljaõpe isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus laeva meeskonna 
liikmel, esmaabi ja tuletõrje baasõpe.

- esmaabi 2011
- merepääste I aste 2012
- merepääste II aste 2013, 
- merepääste meeskondade koolitaja 2013
- väikelaevajuht 2014
- projektide kirjutamine ja juhtimine 2014
- Interreg IVA - programmis osalemine  2011-2013
- Leonardo programm 2014 meeskonnavahetus – Koostööõppus Rootsi merepääste keskustes 
- MTÜde majandamise koolitus 2014

Erinevates projektides osalemine ja projekti kogemus:
 EAS Starditoetus 2013 – projektijuht
 Leader Meede 2 2012 – projekti tehnilise meekonna liige
 Siseturvalisuse vabatahliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm – tehniline juht

Töökoht:
 Fedevelop OÜ – juhatuse liige ja osanik, alates 2012
 Pärnumaa Merepääste MTÜ – vabatahtlik merepäästja II-aste, koolitaja, alates 2008

Lisainfo:
Aadress: Maakivi, Paatsalu küla, Varbla vald,88204 Pärnumaa
E-post: mihkel@paatsalu.ee

……………………………….
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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Telefon: +372 5330 0509

V Lisateave

Lisateave  projekti  sisukuse  hindamiseks  (nt  koolituskavad,  sündmuste  päevakorrad,  koostööpartnerite,
ekspertide, koolitajate valikute põhjendused, infomaterjalide kontseptsioonid vms) 

     
VI Kontroll-loend Märkige: jah/ei

Taotleja  vastab  taotlusvooru  tingimustele  (vt  taotlusvooru  tingimused  3.  peatükk,
alapunkt 7)

jah

Taotleja/partneri  kodulehel on  avalikustatud:  ühingu  põhikiri,  juhatuse  koosseis,
majandusaasta aruanded, eetilise tegevuse põhimõtted.

jah

Projekt  vastab  taotlusvooru  eesmärkidele  (vt  taotlusvooru  tingimused  2.  peatükk,
alapunkt 3.1.1)

jah

Taotlusvorm on täielikult ja vormikohaselt täidetud jah
Eelarve on esitatud etteantud formaadis ning seletuskirjas on kalkulatsioonid, selgitused jah
Projektiga seotud tegevusi ei ole veel alustatud ja kulutusi pole veel tehtud jah

Taotluse kinnitus
Allkirjaõigusliku isiku nimi Amet Allkiri
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