TÄHELEPANU TULEVASED MEREMEHED
Eesti Merekool valmistab ette merendusspetsialiste. Teoreetilise õppe kõrval on tähtsal kohal praktika
merel. Ilma merd sõitmata ei saa meremeheks ega saa ka kooli lõpetada.
Praktikale suunatakse ainult need õppurid kes on täitnud õppeprogrammi auditoorse töö osa. Siis
nad teavad midagi laevast, merest ja tööst merel.
Mõisted:
meresõidudiplom – Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 a määruse nr 96 " Laevapere liikmete koolitus- ja
kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord" ja STCW konventsiooni II, III ja IV peatüki kohaselt
kaptenile ja laevaohvitserile välja antud ja kinnitatud dokument, mis annab isikule, kellele see on
väljastatud, õiguse töötada vastaval ametikohal ning täita ettenähtud vastutustasandiga seotud
teenistusülesandeid laeval, mille tüüp, kogumahutavus ja peamasinate efektiivne koguvõimsus vastavad
diplomil ning kinnituslehel kindlaksmääratule;
STCW koodeks – meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeks, nagu on vastu võetud
STCW konventsiooni osalisriikide 1995. aasta konverentsi 2. resolutsiooniga, selle ajakohastatud kujul;
kuu – kalendrikuu või 30 päeva, mis koosneb vähem kui ühe kalendrikuu pikkuste ajavahemike summast
meresõidupraktika – meresõidudiplomi, kutsetunnistuse või muu erialast ettevalmistust tõendava
dokumendi saamise või pikendamisega seotud teenistus laeva pardal; Reisidevahelist kaldaloleku
puhkuse perioodi ei arvestata meresõidupraktika hulka.
-Laeva pardal töötava laevapere liikme meresõidupraktika ajast arvatakse välja sadamas või remondis
viibiva laeva seisuaja osa, mis ületab 30 päeva.
-Meresõidupraktika arvestamisel võib Veeteede Amet laevade kogumahutavuse ja peamasinate efektiivse
koguvõimsuse suhtes rakendada mööndusi, kui meresõidupraktika pikkus eelnimetatud laevadel ületab
nõutava meresõidupraktika.
-Kui meresõidupraktika on õppekava osa, vormistatakse see praktikapäevikus. Praktikapäevikus
nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika kohta väljastab meresõidupraktika tõendi mereõppeasutus.
peamasinate efektiivne koguvõimsus – laeva peamasinate nimiväljundvõimsus kilovattides, mis kantakse
üle käiturile ja mis on kajastatud laeva registreerimistunnistusel või muus ametlikus dokumendis;
Praktikale minnes peavad olema kaasas järgmised originaaldokumendid:
1.
2.
3.
4.

Ohutusalase põhikoolituse tunnistus, väljastatud Veeteede Ameti poolt;
Meremehe tervisetõend
Meremeheteenistusraamat või Meresõidutunnistus
Turvaalase koolituse läbimise tunnistus

1. Ohutusalane põhikoolitus vastavalt STCW koodeksi reeglile VI/1 koosneb:
1.1 Enesepääste võtted (personal survival techniques) A-VI/1-1 ja
1.2 Tuletõrje alused (fire prevention and fire-fighting) A-VI/1-2
Viiakse läbi Revali merekoolis. Kestavad kokku kolm päeva, kaasa võtta vahetusriided. Toimub
suitsu sukeldumine hingamisaparaadis ja enesepäästevõtete kasutamise harjutamine veeülikonnas.
1.3 Esmaabi baasõpe (elementary first-aid) A-VI/1-3 ja
1.4 Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus laevas (personal safety and social responsibilities) A-VI/1-4
Viiakse läbi koolis vastavalt tunniplaanile.

NB: Kõigi nelja kursuse läbimise tõendite alusel väljastab VTA kiletatud tunnistuse, mis tulebki võtta
kaasa laevale. See tunnistus kehtib viis aastat. Enne tähtaja lõppemist piisab tegevmeremehel
tunnistuse uuendamiseks ainult eksami sooritamisest.
Täpsem info: http://www.vta.ee/atp/index.php?id=458
2. Tervisekontrolli „Meremehe tervisetôendi” saamiseks viib läbi dr T.Põld, tel. 5159163 Vastuvõtt
toimub pühapäeviti, Narva mnt. 7 - 508 [NB: esimene trepikoda (linnapoolseim)] Kaks tundi enne
läbivaatuse algust mitte süüa, võetakse uriini analüüs. Kaasa võtta eelmine tervisetõend (kui on) ja
pildiga isikut tõendav dokument (ID kaart, pass) Kui tervisetõend kehtib praktikaaja lõpuni, siis pole
vaja minna tervisekontrolli. Tervisekontrolli mineku organiseerib praktika instruktor
3. Meremeheteenistusraamatu (meremehepassi) väljastab Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja
migratsioonibüroo kooli poolt antud taotluse alusel. Taotluse viib büroosse taotleja. Meremehe
teenistusraamat väljastatakse 30 päeva jooksul taotlejale isiklikult. Riigilõiv 28.76 €, kiirkorras
taotlemisel riigilõiv 57.52€. Meresõidutunnistust saab taotleda Eestis kehtivat elamisluba või
elamisõigust omav välismaalasest meremees.
Põhja Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibürood
Narva mnt 5, 10117 Tallinn (Ostukeskus Foorum, 4. korrus) Vastuvõtt: E-R 9.00-18.00 (suletud iga
kuu viimasel reedel)
J.Vilmsi 59, 10147 TallinnVastuvõtt: E-R 9.00-18.00 (suletud iga kuu viimasel reedel)
Sõle 61a, 10313 Tallinn Vastuvõtt: E-R 9.00-18.00 (suletud iga kuu viimasel reedel)
Täpsem info: http://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/
4. Turvaalane koolitus toimub enne meresõidupraktikat vastavalt tunniplaanile
Praktikale lubatud ôpilase suunab praktikale merepraktika instruktor. Praktikaettevôtte vahetamine
praktikaperioodil toimub merepraktika instruktor kaudu. Kõikidest probleemidest teatada merepraktika
instruktorile
Praktikale suunamisel antakse igale õpilasele kaasa praktikapäevik ja praktika aruande koostamise
juhend, mille on koostanud vastava eriala ainekomisjoni kuuluvad õpetajad.
Eeesti Merekooli, õpilase ja ettevõtte vahel sõlmitakse kolmepoolne leping, kus on ära toodud praktika
kestus, osapoolte kohustused ja õigused, lepingu kehtivuse ja muutmise kord, vaidluste lahendamise kord
Ettevõtetel on kombeks teha praktikale kandideerijatele inglise keele ja eriala (madruse, motoristi)
algtaseme test. Tööandjatele on vaja haritud kadette, kellest tulevikus saaksid head spetsialistid.

NB: Laevale minnes peab olema kaasas: STCW ohutusalase põhikoolituse tunnistus (väljastab
Veeteede amet), meremehe tervisetõend, turvaalase koolituse läbimise tunnistus ja meremehe
teenistusraamat. Paktikapäevik ja praktika leping lisadega.

Edukat praktikat ja õnnelikku meresõitu paljudeks aastateks.
Jaan Atspol
Merepraktika instruktor
Tel 580 91 280; jaan.atspol@merekool.ee

