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KÜSKi toetatud projekti 
SISULISE ARUANDE VORM

Projekti nimi „Pärnumaa Merepääste „Tiigrihüpe““

Projekti
tegevuspiirkond

Pärnumaa ja Läänemaa Projekti periood 01.05.2015 – 31.08.2016

Toetuse saaja MTÜ Pärnumaa Merepääste Reg-kood 80281929

Veebilehekülg Www.parnumaasar.ee/ E-kiri info@parnumaasar.ee

Projektijuhi nimi Mihkel-Jüri Feld Tel
+372
53300509

E-kiri mihkel@paatsalu.ee

NB! Lõpparuandeks on seesama vorm – küsimuste vastuseid ning tabeleid tuleb kumulatiivselt täiendada.

I Toimunud tegevuste kirjeldus vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale

Aeg (kuu, 
kuupäev)

Tegevus (ajalises 
järjestuses)

Tegevuse sisu kirjeldus (Kirjeldage lühidalt 
mis, kus ja kellele toimus ning mida 
tegevusega saavutati)

Kuidas tegevust 
dokumenteerisite? 
(Nimetada: nt protokoll, 
memo, osavõtjate 
nimekiri vms)

18.6.15
Navigatsiooni
seadmete soetus

Navigatsiooni seadmete soetamine Ostuarve

1.7.15
Raadiosideseadmet
e soetus

Raadiosideseadmete soetamine Ostuarve

24.7.15
Ühinguliikmete
koolitus 

Toimus  soetatud  navigatsiooni-  ja
raadiosideseadmete koolitus. Koolitus toimus
Varbla  külas  Paagi  lahel  ja  Roomu  rannas.
Osales 9 ühingu liiget.  Koolitusega saavutati
ühingu  liikmete  parem  toimetulek  soetatus
navigatsiooni- ja raadiosideseadmetega.

Osavõtjate  nimekiri,
pildid,  kokkuvõte
koolitusest.

01.03-
29.04.2016

Väikelaevajuhtide
koolitus 

Toimus  väikelaevajuhtide  koolitus  Pärnus
Kalevi Jahtklubis. Koolitusel osales 3 ühingu
liiget,  kellest  kõik  omandasid  väikelaevajuhi
tunnistuse.

Ostuarve ja tunnistused

21.7.16 Navigatsioonikoolit
us  ühinguliikmetele
praktiline

Toimus  praktiline  navigatsioonikooitus
ühinguliikmetele.  Koolituse  käigus  õpiti
navigeerimist  paberkaartidega,  ohutute

Osavõtjate nimekiri
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teekondade  koostamist.  Praktilise  koolituse
käigus  harjutati  erinevate  veesõidukitega
manööverdamist,  hädaabi  manöövreid  ning
kannatanule  lähenemist  erinevates
olukordades.

19.07-
09.08.2016

Sukeldumiskoolitus
OWD

Koolitusel  osales  ning  sai  tunnistuse  2
ühinguliiget.  Koolitusel  õpiti  sukeldumise
baasteadmisi ja eneseohutust.

Ostuarve ja tunnistused

17.8.16
Raadiosidekoolitus
ühinguliikmetele
praktiline

Toimus  praktiline  raadiosidekoolitus
ühinguliikmetele.  Koolituse  käigus  harjutati
nii kaldal kui ka merel erinevates olukordades
sidepidamist meeskondade ja kaldameeskonna
vahel.  Sideseanside  pidamisel  lähtuti
rahvusvahelistest sidepidamis tavadest.

Osavõtjate nimekiri

27-28.08
Raadiosidekoolitus
SRC

Toimus  raadioside  operaatori  koolitus
ühinguliikmetele.  Koolitusel  osales  6 ühingu
liiget.  Koolituse  käigus  õpitakse  raadioside
baasteadmisi,  reeglistikku  ja  protseduure.
Koolituse  teine  osa  toimub  novembris,
kuupäev täpsustamisel.

Ostuarve,  osalejate
nimekiri, tunnistused

    

II  Väljundid  (Loetlege  projekti  konkreetsed  väljundid  koos  mõõdetava  mahuga:  nt  trükised,  koostatud
dokumendid, läbiviidud koolitused/sündmused, nende kestus ja osalenute arv jmt. NB! Lisage võimalusel link,
kus on võimalik tutvuda materjalidega, nt kodulehel.)

Väljund Kirjeldus ja kogus
Ühingu liikmete koolitus Navigatsiooni-  ja  raadioside  seadmete  teoreetiline  koolitus,  osales  9  inimest,

kestvus 1 päev.
Väikelavejuhtide koolitus Väikelaevajuhtide  koolitus.  Koolitus  kestis  01.03-29.04.2016,  milles  osales  3

liiget. Kõik osalejad läbisid koolituse 100% ning omavad nimelist väikelaevajuhi
tunnistust.

Navigatsiooni koolitus Navigatsiooni  praktiline  koolitus.  Koolituse  käigus  õpiti  navigeerimist
paberkaartidega,  ohutute  teekondade  koostamist.  Praktilise  koolituse  käigus
harjutati  erinevate  veesõidukitega  manööverdamist,  hädaabi  manöövreid  ning
kannatanule lähenemist erinevates olukordades. Osales 12 liiget. Kestvus 1 päev

Sukeldumiskoolitus OWD Koolitusel osales ning sai tunnistuse 2 ühinguliiget. Koolitusel õpiti sukeldumise
baasteadmisi ja eneseohutust.

Raadiosidekoolitus SRC Toimus raadioside operaatori koolitus ühinguliikmetele. Koolitusel osales 6 ühingu
liiget.  Koolituse  käigus  õpitakse  raadioside  baasteadmisi,  reeglistikku  ja
protseduure. Koolituse teine osa toimub novembris, kuupäev täpsustamisel.

III  Teavitus  projektist,  selle  tegevustest  (Kuidas  olete  sihtrühmi  ja  avalikkust  teavitanud  ning  kus  on
projekti jooksul läbiviidud tegevusi kajastatud? Võimalusel lisage lingid.)
On  käivitatud  ühingu  uus  koduleht  parnumaasar.ee,  Pärnumaa  Merepääste  FB-leht,  üritused  millel  on
osaletud projektiväliselt on kajastatud ühingu kodulehel ja FB-lehel. Tänaseks on kokku avaldatud FB-lehel 5
artiklit meie tegemistest ennetus ja päästetööga seoses. Kodulehel on viited ja info KÜSK toetusele. Oleme
teavitanud partnereid enda tegevustest, kelleks on Varbla vald, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Ühing,
Politsei  ja  Piirivalveamet.
 Www.parnumaasar.ee https://www.facebook.com/parnumaamerepaaste/
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IV  Kommentaarid  projekti  elluviimise  käigu  kohta  tervikuna   (Kas  keskendusite  projektiga  kõige
olulisemale  arenguvajadusele?  Kas  tekkis  muudatusi  või  probleeme  ning  kuidas  need  lahendati  projekti
eesmärgi saavutamist silmas pidades? Tagantjärele vaadates – kas need konkreetsed projektitegevused olid
eesmärgi saavutamiseks kõige otstarbekamad ja mõjusamad? Kas projekti elluviimise ajal suutsite lahendada
ka muid arenguvajadusi?) 
Navigatsiooni-  ja  raadioside  seadmete  soetused,  ühinguliikmete  teoreetiline  koolitus  on  toimunud
plaanipäraselt.
Edasi  lükkunud  väikelaeva  juhtide  koolitus,  raadioside  operaatori  koolitus  ja  sukeldumiskoolitus.
Edasilükkumise  põhjuseks oli  gruppide mittetäituvus ja see  läbi  ebamõistlikult  suurte kulutuste  tegemine
niivõrd  väikeste  gruppide  koolitamiseks.  Tänaseks  on  kõik  koolitustel  osalenud  liikmed  oma  oskusi
täiendanud ning on tõstnud navigatsiooni võimekust ja raadioside pidamise võimekust. Tänu koolitustele on
ühingu  liikmed  veendunud,  et  ühingu  üldine  valmisolek  on  paranenud,  ollakse  võimelised  kiiremini
väljakutsetele reageerima ning lühema ajaga süngmuskohale jõudma. Näiteks: projektile eelnevalt oli ühinud
keskmine  väljasõitmis  aeg  alates  väljakutsest  kuni  väljasõiduni  26  minutit.  Tänaseks  oleme  saavutanud
keskise aja 14 minutit. Selline väljasõidu aja vähenemine on saavutatud merepääste meeskondade ehk SRU-
de valmisoleku paranemise läbi.

Ühingu sisese arutelu tulemusena on liikmed kindlad, et selline projekt keskendus ühingu kõige olulisematele
vajadustele. Projekti kestel muutusid planeeritud koolituste ajad, mille tõttu liikusid mõned koolitused 2016
aastasse. Projekti elluviimise ajal võõrandas ühing Politsei- ja Piirivalve Ametilt mootorpaadi M-21 ning selle
veesõiduki hooldamiseks kasutasime vahendeid üld- ja arenduskulude osast. Tänu sellele saime veesõidukile
teha vajaliku ümberehituse, uue elektrisüsteemi ning vajaliku töövalgustuse.

V Projekti dokumentatsioon (Kuidas toimub projekti dokumentatsiooni, nii sisutegevustega seonduva kui
raamatupidamise, säilitamine - millised kaustad on olemas, millisel viisil on need süstematiseeritud ja kus
need asuvad?) 
Kõik  projekti  kestel  koostatud  dokumendid  on  olemas  digitaalselt  ja  paberkujul.  KÜSK  projekti
raamatupidamist tehake Merit Aktiva veebilahendusega.

VI Projekti eesmärgid ja nendele vastavate tulemuste saavutamine (vastavalt taotlusvormis kirjapandule) 

Saavutatud tulemus Kuidas hindasite?
Kas tulemus vastab 
planeeritule?

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

Mõõdikuks  on  reaalne  toimetulek
sidevahendite kasutamisel.

Jah,  tulemus vastab planeeritule,
sest  soetatud  sideseadmete
käsitlemisoskus  kasvas  kõigil
koolitusel osalenud 9 liikmel

Merepääste  navigatsiooni 
varustatus on kaasajastatud ja 
võimaldab anda professionaalset 
abi. Navigatsiooni-kompetentsiga 
liikmete protsent tõusnud 
kahekordseks.

Mõõdikuks:  Navigatsiooni  ülesande
lahendamise  aeg  ja  turvalise
teekonna  valimine  abivajajani  ning
reaalne  toimetulek  soetatud
seadmetega töötamisel.

Jah,  tulemus  vastab  planeeritule,
sest  vähenes  aeg  abivajajani
jõudmiseks  olulisel  määral
võrreldes  eelnevalt  kasutatud
paberkaartidega  töötamisel,  mis
omakorda oli väga ajamahukas.

Organisatsiooni tegevuse mõju on 
avalikkusele paremini nähtav

Avaldatud artiklite arv
Jah,  on  avaldatud  5  artiklit,
millest 4 sotsiaalmeedias.

Ühinguga on liitutnud uued 
liikmed

Liikmete arvuga Tulemus  ei  vasta  planeeritule,
kuid paljud inimesed on näidanud
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üles  huvi.  Planeerimise  projekti
jooksul saada 5 uut liiget.

   
Kas ja mil määral saavutasite projektiga seatud ja taotluses kirjapandud põhieesmärgi? 
Arenguhüppe projektiga saavutasime kõik kirjapandud eesmärgid täies mahus. 
Osadel koolitustel osales rohkem liikmeid kui plaanitud.

Kuivõrd on suurenenud teie suutlikkus oma ühingu mõju hinnata ja ka avalikult rohkem nähtavaks 
teha? 
Kui võtta aluseks hindamis skaala 10 punkti,  siis suutlikus ühingu mõju hinnata on tõusnud 2 punktilt  7
punktini.Tänasel päeval me tajume ühingu mõju läbi uute projektide, kus on palutud meil osaleda. Näiteks
hiljuti  alustasime põhjalikumat  koostööd Päästeliiduga ning seal  eraldati  meile  naftareostustõrje  varustus.
Samuti oleme põhipartner Skandinaaviat ja Eesti ühendavas projektis, mis tegeleb merel varapäästega.

Mida õppisid ja milles arenesid projektijuht ja meeskonna liikmed projekti käigus isiklikult?
Projektijuht  sai  uusi  kogemusi  ja  teadmisi,  õppis  mittetulundusühingu projekti  eripära,  osales  enamustel
koolitustel  kas  õpilasena  või  vaatlejana.  Kogu  projektimeeskonna  jaoks  oli  KÜSK-i  arenguhüppe
projektiformaat uudne lähenemine ning kaalutakse uute projektide alustamist.

VII Koostöösuhtest eksperdi/konsultandiga (juhul, kui kaasasite projektitegevustesse väljaspoolt ühingut 
nõuandja, siis keda ning milline oli teie koostöösuhe ja kuidas hindate selle väärtust arenguhüppe saavutamise
kontekstis?)   
Ühingu tegevusse oleme kaasanud Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste Ühingust eksperdi Madis 
Rehepapp-i, kes on ekspert mereside ja navigatsiooni alal, kes on enne projekti hinnanud meie ühingu 
võimekust keskmisele tasemel. Uus hindamine toimub 2016.a mai-juuni planeeritavatel ühisüritustel, kuigi 
antud ajakava ei ole veel täpselt kindlaks määratud. 
Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oleme suurendanud ühingu nähtavust erinevatel üritustel osalemisega.

VIII Projekti tulemuste ja mõju jätkusuutlikkus  (Kuidas näete projekti tulemuste ja mõju kestmist peale
projekti lõppu? Kuidas oma edasiste arenguvajadustega tegelete? Kas ja mil  moel levitate projekti raames
saadud kogemust, sh ka infomaterjale edasi?) 
Projektimeeskond ja liikmed näevad ja usuvad projekti kestel saavutatud taseme säilimisse ning on valmis
ühingusse panustama rohkem ressursse kui enne projekti käivitamist. Ühinguliikmed usuvad, et projekti mõju
kestab aastaid ning usuvad, et selline arengu kiirus peaks jääma samale tasemele. Edasised arenguvajadused
selgitatakse  välja  2017.  aasta  I-kvartalis.
Projekti  raames  saadud  kogemusi  kasutatakse  igapäevaselt  merepäästetöö  tegemisel  ning  erinevatel
koolitustel koolitajatena osaledes.

IX Statistiliste näitajate muutused 
Statistilised näitajad 01.01.15

seisuga
01.09.16
seisuga

Hinnang  muutumise  põhjustele
(k.a kuivõrd on muutused tingitud
projekti elluviimisest)

Töölepinguliste töötajate arv 0 0
Sotsiaalmaksuga  maksustatavad  väljamaksed 
(viimased 12 kuud)

0 840 01.05.2015 – 31.08.2016

Liikmete arv 16 19 Koolitused,  kogukonna  huvi  kasv,
erinevatel üritustel osalemine.

Püsivabatahtlike arv 9 12 Uute kogukonna liikmete teke.
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Taotleja tulude ja kulude aruanne 01.01. – 31.12.2014 01.01.-31.12.2015.a. 
TULUD summa osakaal (%) summa osakaal (%)
Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud) 280 17,00% 0
Saadud toetused (s.h. projekti- ja tegevustoetused) 505 30,00% 1861 80,00%
Saadud annetused 0 0
Muud tulud (s.h. müügitulu) 860 53,00% 473 20,00%
Tulud kokku

XIII Toetuse saaja tagasisideleht 
KÜSIMUS Hinne   1 – 5 

(5 = väga hea)
Toetuse saaja kommentaarid (positiivne, negatiivne), 
soovitused KÜSK tegevuse parandamiseks

1. Hinnang  taotlemise 
tingimustele ja korrale

5

2. Hinnang   
taotlusvormidele

5

3. Hinnang aruandlusele, 
nõuetele ja vormidele 

5

4. Hinnang KÜSKi ja 
KÜSKi töötajate tööstiili, 
suhtlemise ja suhtumise 
kohta toetuse saajasse.

5

5. Milliste 
tegevusvõimekuste 
arendamise vajadust 
ühingus veel näete? (See 
aitab meil plaane teha ka 
edaspidisteks voorudeks)

X

6. Muud kommentaarid ja 
soovitused

X

Aruande kinnitus:

Allkirjaõigusliku isiku nimi Amet Allkiri

Rein Feld Juhatuse liige
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