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ÜHISPROJEKTI ÜHISTE KAVATSUSTE KOKKULEPE

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Taotleja andmed
Ärinimi
Registrikood
Tegevuskava
elluviimise periood

MTÜ Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste selts

80336272

Märgitakse sama ajavahemik, mis
on märgitud projektitoetuse
taotluse avaldusel (24-48 kuud).

06.2019 - 06.2021

2. Ühisprojekti andmed
2.1. Ühisprojekti nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.

Noored Meresõbrad
2.2.

Ühisprojekti eesmärgid
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või
aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku
tegevusgrupi veebilehel.
Projekti tulemusena on Hiiumaal poolsada noort kes oskavad merel ohutult tegutseda ja
vajadusel hättasattunuid aidata. Teavad, et meri pakub meile palju erinevaid võimalusi nii
eneseteostuseks kui ka vaba aja veetmiseks. Nad inspireerivad ka enda sõpru ja oskavad
neid suunata kuidas merel ohutult käituda.

2.3.

Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu

Ajakava

Tegevuse kirjeldus

Märgitakse kavandatud
tegevuskava elluviimise
perioodil kuu või kvartali
täpsusega.

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis
on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.

II kv. 2019

III kv. 2019
IV kv. 2019

I kv. 2020

I päev: Sissejuhatus projekti Kärdla sadamas purjelaeval
„HiiuIngel“
II päev: Üldine veeohutus:Erinevate päästevahendite tutvustus,
enesepääste, abi osutamine vees.
Tuleohutus koolitus (teoreetiline ja praktiline osa)
Kokkuvõtlik väikelaevajuhi koolitus (teooria)
I päev: Kokkuvõtlik väikelaevajuhi koolitus (teooria)
II päev: Jäältpääste koolitus (teoreetiline ja praktiline osa)
III päev: Meremessi külastus
IV päev: Kui toimub „III Jääkala festival“ paneme välja ühe
kalapüügi võistkonna

ANTTI LEIGRI
Kuupäev: 2019-02-15 09:26:32
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II kv.2020

III kv. 2020

IV kv. 2020

I kv. 2021

II kv. 2021

2.4.

Meede 19.2
Ühisprojekt

Õpilased jagatakse 4 liikmelisteks gruppideks.
Kokkuvõtlik väikelaevajuhi koolitus (teooria) kordamine.
Väikelaeva juhtimise praktiline osa. Üks grupp harjutab sõitu
purjelaevaga ja samaaegselt teine grupp mootorlaevaga. Ühe
päevaga saab koolitada 8 õpilast. Kokku 6 sellist päeva
I päev: Kalanduse õpipäev. Kohalikud kalurid räägivad millal,
millist ja kuskohas Hiiumaal kala püüda. Korraldavad praktilise
õpitoa kus õpilased saavad ise kala võrgust välja võtta,
puhastada, fileerida ja lihtsamaid kalatoite valmistada. Iga grupp
eraldi.
II päev: Esmaabi koolitus (teoreetiline ja praktiline osa)
I päev: Mereraadioside harjutus
II päev: Valmistumine õppuseks, õppuse plaani tutvustus.
Õppus: 70% „lauaõppus“ 30% praktiline osa. Õppusel
hajutatakse õpitud teadmisi kasutama. Õppus on üles ehitatud
kontrollpuntidena kus tuleb sooritada teatud ülessanne. Igas
punktis on vaatleja kes annab õpilastele kohest tagasisidet.
Õpilased jagatakse 8 liikmelisteks gruppideks. Meresõit
purjelaevaga „ HiiuIngel“. Traditsioonilise purjetamise
tutvustamine merereisi vormis p/l HiiuIngel pardal. Kuus
väljasõitu kestvusega igakordselt 4tundi. Koht: Hiiumaa
rannikumeri. Läbiviidavad tegevused: purjelaeva tutvustus,
lühike sissejuhatus purjetamise põhimõtetesse, purjelaevanduse
ajaloo lühitutvustus, ohutusnõuded. Praktilised harjutused
purjede heiskamisel ja seadmisel, navigeerimisel, laeva
tüürimisel. Osalejatele pakutakse kerget suupistet kohalikest
kalatoodetest ja karastusjooke.

Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast
mõjust tegevuspiirkonnale

2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist Hiiumaa noored ei ole piisavalt
kursis mereohutusega ja sellega, milliseid erinevaid võimalusi pakuvad merega seotud
tegevused.Projekti kaasatakse Hiiumaa kõikide põhikoolide õpilased. Koolid valivad välja kõige
motiveeritumad noored kes kooli ja vanemate toetusel saavad selles projektis osaleda. Projekti
käigus tutvustatakse noortele erinavid teemas nii teoorias kui ka praktikas. Peateemadeks on:
mereohutus, merepääste,esmaabi, tuleohutus,väikelaevad (nii purjelaevad kui ka mootorlaevad),
kalandus.
2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus Projekti tulemusena on Hiiumaal poolsada noort kes
oskavad merel ohutult tegutseda ja vajadusel hättasattunuid aidata. Teavad, et meri pakub meile
palju erinevaid võimalusi nii eneseteostuseks kui ka vaba aja veetmiseks. Nad inspireerivad ka
enda sõpru ja oskavad neid suunata kuidas merel ohutult käituda.
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale Kuna projekti valitud noored kaasavad sinna
otseselt ja kaudselt ka enda vanemad siis on üsna tõenäoline, et Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste
selts (HVMS) saab endale uusi liikmeid ja toetajaid. Kindlasti tõuseb kogukonna turvalisus kuna
kogukonnas on rohkem inimesi kes oskavad anda esmaabi, käituda hädaolukorras ja suunata
kogukonda ohutumalt käituma nii merel kui maal. Projekti läbinud noortel tekib kindlasti tugevam
side Hiiumaaga. Hiiumaal on olemas kaugetest aegadest purjetamise- ja kalastamise kultuur mida
need noored kindlasti edasi kannavad.Seega aitab projekt kaasa ka merelise pärandkultuuri
säilimisele.
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Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus
ühisprojektis

Vajadusel lisada ridu

Taotleja ja
partneri(te)
nimed

Ülesannete kirjeldus

Hiiumaa
Vabatahtlik
Merepääste
selts MTÜ
Kärdla
Põhikool

Töötab projekti jaoks välja ja viib läbi noortele sobiliku merepäästega seotud
koolituskava. Koordineerib ja korraldab projekti läbiviimist ja partnerite
koostööd.

Käina Kool

Emmaste
Põhikool

Palade
Põhikool

Lauka
Põhikool

Suuremõisa
Lasteaed
Põhikool

Hiiumaa
Ametikool

Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.

Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega.
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega.
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega.
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega.
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Valib välja projekti jaoks kõige motiveeritumad õpilased, integreerib projekti
tegevused tavapärasesse koolielusse nii, et see oleks õpilase jaoks
võimalikult mugav. Kooskõlastab ühistegevusi teiste projektipartneritega.
Tasub projekti pehmete tegevuste omaosaluse 10% vastavalt projektis
osalevate õpilaste arvule.
Koostab ja viib läbi väikelaevajuhi koolituse baasil kokkuvõtliku õppekava.
Õppekava maht 2x4h teooria + praktiline osa 4 liikmelised grupid, iga grupp
saab 3h purjelaevakoolitust ja 3h mootorpaadi koolitust

3. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed
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Nimi ja
registrikood
Kärdla Põhikool
75009800
Käina Kool
75011228
Emmaste Põhikool
75009958
Palade Põhikool
75020641
Lauka Põhikool
75012156
Suuremõisa
Algkool Põhikool
75038121
Hiiumaa
Ametikool
70002549

Esindaja nimi

Kontaktandmed

Margit Kagadze

margitkagadze@kardla.edu.ee

Joel Pulk

joel@kaina.edu.ee

Merje Kikas

merjekikas@gmail.com

Antti Leigri

kool@palade.edu.ee

Märt Rannast

martrannast@gamil.com

Antti Leigri

antti.leigri@gmail.com

Ivo Eesmaa

ivo.eesmaa@hak.edu.ee

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri
Allkirjastamise kuupäev

Allard Kerves
12.02.2019

Meede 19.2
Ühisprojekt
Allkiri

