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LISA NR 2 PRAKTIKALEPINGULE
EESTI MEREKOOL VANEMMADRUSE MERESÕIDUPRAKTIKA ARUANDE KOOSTAMISE
JA KAITSMISE JUHEND
1. Meresõidupraktika aruande koostamisel lähtutakse Eesti Merekooli kirjalike tööde koostamise ja
vormistamise juhendist. Aruanne tuleb koostada isiklike vaatluste, enda tehtud tööde, laeva tehnilise
dokumentatsiooni ja teenistuslike instruktsioonide põhjal. Selles kirjeldavate seadmete ehitust ja nende
kasutamise eeskirju peab praktikant põhjalikult tundma. Aruandesse lülitatud skeemid ja joonised peavad
olema joonestatud nõuetekohaselt ja nende kohta peab praktikant olema suuteline andma põhjalikke
seletusi.
2. Meresõidupraktika aruanne sisaldab :
- meresõidupraktika aega laevas ( meresõidupraktika tõendi koopia)
- praktikajuhendaja hinnangut praktikandile
- meresõidupraktika ajal tehtud laevatööde loetelu ja kirjeldust.
3. Üldandmed laeva ja laeva seadmete kohta. Praktikant kirjeldab aruandes oma praktikalaeva:
1. Laeva üldplaani. Masinaruumi planeeringut (joonistada laeva ja masinaruumi üldplaan)
2. Rooliseadet, üleminekut automaatroolile ja rooli avariijuhtimisele; laeva magnet- ja vurrkompasse,
navigeerimisvahendeid ja nende kasutamist (joonised, fotod)
3. Vahiteenistuse korraldust merel, sadamas ja ankrul olles (laeva ohutuse ja turvalisuse tagamist).
Vahimadruse kohustusi merel, sadamas ja ankrus. Rahvusvahelisi eeskirju kokkupõrgete vältimiseks
merel ( osad C ja D ja lisa IV). Visuaalset signaliseerimist (RSK-65. Morse). Mere ja kaldamärke.
4. Lastiseadet ( peelestik ja taglas) ja lastioperatsioonide läbiviimist, lasti kinnitamist. Trümmiluukide
avamist ja sulgemist.
5. Sildumisseadet ja sildumist sadamas, merel.
6. Ankruseadet ja ankrusse jäämist, ankru kasutamist sildumisel.
7. Päästeseadmeid ja tuletõrjesüsteeme; Laeva ohutusalast korraldust ( laevahäirete kava, ohutusjuhend)
8. Pallast-, kuivendus- ja eluotstarbesüsteemide ehitust ja kasutamist.
9. Õppusi ja enda osalemist õppustes (õppuste nimetus, perioodilisus, häiresignaalid, laevasiseseid
sidepidamisvahendid, alarmsüsteemid ja nende kasutamine, merereostuse vältimise korraldus vastavalt
MARPOL 73/78 nõuetele)
10. Meresõidupraktika ajal toimunud eriolukordade kirjeldus.
4. Aruande kaitsja peab teadma ja oskama eesti, inglise ja vene keeles:
laevade põhitüüpe, meeskonnaliikmete ametinimetusi laevas, laeva põhiosade ja süsteemide nimetusi,
tekitööriistade ja vahendite nimetusi, päästevahendite nimetusi, lasti markeeringuid, roolikäsklusi, käsklusi
tulekustutustöödel, käsklusi ankrusse jäämisel ja haalamisel laadimis- ja lossimistööde põhikäsklusi.
5. Meresõidupraktika aruande kontroll ja hindamine:
1) Meresõidupraktika aruande kaitsmisele lubatakse praktikapäeviku korrektselt täitnud õpilased, kes on
läbinud õppekavas ettenähtud meresõiduprakika.
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2) Meresõidupraktika aruande kaitsmisel hinnatakse õpilase teadmisi, oskusi ja vilumusi kooli
õppekorralduse eeskirjas sätestatud hindamisskaala alusel.
3) Meresõidupraktika aruanne loetakse kaitstuks hindelisel arvestusel positiivse hinde saamisel.
4) Hindelisel arvestusel hinnatakse:
- õpilase teadmisi läbitud meresõidupraktika ulatuses
- teoorias õpitud teadmiste praktilise rakendamise oskust
- meresõidupraktika päeviku täitmise ja aruande vormistamise korrektsust
NB! Kindlasti on praktikapäevikus (On board training record book for deck cadets) vaja täita
järgmised leheküljed –1,2,7,9,11,17,19,23,27,67,69,71,73,81,97,101,103,107,109,111,113,121,(
projekt 5).

