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Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
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Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse§ 1086 lõigete 8 ja 9, § 10810 lõike 2 ja § 10813 alusel.

1. peatükk
Üldsätted 

§ 1. Reguleerimisala

 Käesoleva määrusega sätestatakse vabatahtliku merepäästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuded,
vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord,
vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatavate vajalike andmete loetelu ja tunnistuse kirjeldus
ning eritunnuse kirjeldus ja kandmise kord.

2. peatükk
Vabatahtliku merepäästja kutsesobivuse

ja füüsilise ettevalmistuse nõuded 

§ 2. Nõuded vabatahtliku merepäästja isikuomadustele

 Vabatahtlik merepäästja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma vabatahtlikule merepäästjale
pandud ülesandeid ning vastama järgmistele nõuetele:
 1)  olema lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
 2)  võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha meeskonnatööd;
 3)  kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suudab iseseisvalt langetada otsuseid oma pädevuse piires
ning on võimeline ette nägema oma otsuse tagajärgi ning vastutama nende eest;
 4)  hea analüüsi- ja sünteesivõimega, oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab lahendada probleeme;
 5)  hea suhtlemisoskusega.

§ 3. Nõuded vabatahtliku merepäästja füüsilisele ettevalmistusele

 (1) Vabatahtlik merepäästja peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma vabatahtlikule
merepäästjale pandud ülesandeid ning täitma füüsiliste katsete normatiivi.

 (2) Vabatahtliku merepäästja füüsiliste katsete normatiiv on ujumine 500 m vabalt valitud stiilis.
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§ 4. Füüsiliste katsete sooritamine

 Vabatahtliku merepäästja füüsilise ettevalmistuse kontrollimise ja käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud
katse läbiviimise korraldab mittetulundusühing, millega Politsei- ja Piirivalveamet on sõlminud merepäästetöö
korraldamiseks tsiviilõigusliku lepingu.

3. peatükk
Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe

nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord 

§ 5. Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe korraldamine

 (1) Vabatahtliku merepäästja esimese ja teise astme õppe ning täiendusõppe õppekavad kooskõlastab õppe
korraldaja Politsei- ja Piirivalveametiga.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vabatahtliku merepäästja õpped viiakse läbi auditoorse ja praktilise
töö vormis.

§ 6. Vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe nõuded

 Vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe läbinul on:
 1)  teadmised merepäästet ja merepääste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta ning vabatahtliku merepäästja
õiguste ja kohustuste kohta;
 2)  teadmised merepäästesüsteemist ja juhtimisest;
 3)  teadmised mereõnnetuste ohu ennetamise meetmetest;
 4)  baasteadmised ja -oskused meresidepidamisest ning meresõiduohutuse tagamisest;
 5)  teadmised enesepäästest, tule- ja tööohutusest;
 6)  teadmised ja oskused veepinnalt otsinguteks, kannatanute päästmiseks ja evakueerimiseks;
 7)  teadmised ja oskused esmaabi andmiseks ja kannatanute transpordiks;
 8)  teadmised ja oskused päästevahendite käsitsemiseks.

§ 7. Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe nõuded

 Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on:
 1)  teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks;
 2)  teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks;
 3)  teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.

§ 8. Vabatahtliku merepäästja täiendusõppe nõuded

 Vabatahtliku merepäästja täiendusõppe eesmärk on omandada vajalikud teadmised ja oskused olemasoleva
kvalifikatsiooni hoidmiseks.

§ 9. Arvestuse korraldamine

 (1) Koolituse korraldaja on kohustatud andma vabatahtliku merepäästja esimese ja teise astme õppe ning
täiendusõppe läbinule tõendi vastava õppe läbimise kohta.

 (2) Esimese ja teise astme õpe ning täiendusõpe loetakse läbinuks pärast arvestuse sooritamist.

 (3) Arvestuse sooritamisel on positiivne tulemus „arvestatud” ja negatiivne tulemus „mittearvestatud”.

 (4) Esimese ja teise astme ning täiendusõppe arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on vastava
õppe läbinud isikul õigus kahele kordusarvestusele.

4. peatükk
Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks

esitatavate vajalike andmete loetelu ja tunnistuse kirjeldus 

§ 10. Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatavate vajalike andmete loetelu

 Mittetulundusühing esitab Politsei- ja Piirivalveametile vabatahtliku merepäästja tunnistuse (edaspidi tunnistus)
väljastamiseks järgmised andmed:
 1)  ees- ja perekonnanimi;
 2)  isikukood;
 3)  foto mõõtmetega 40×50 mm;
 4)  tervisetõend;
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 5)  kinnitus väljaõppe läbimise kohta.

§ 101. Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmete säilitamise tähtaeg

 Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmeid säilitatakse kümme aastat isiku
vabatahtlikuks merepäästjaks kandideerimisest või tema vabatahtliku merepäästja staatuse lõppemisest.
[RT I, 18.09.2018, 1- jõust. 21.09.2018]

§ 11. Tunnistuse vorm

 (1) Tunnistus on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm (ISO 7810, CR-80).

 (2) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale.

§ 12. Tunnistuse kirjeldus

 (1) Tunnistuse esi- ja tagaküljel on värviline turvamuster.

 (2) Esikülje turvamustri põhjal on politseivapi kujutis ning tagaküljel on värviline väikese riigivapi kujutis.

 (3) Tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
 1)  Politsei- ja Piirivalveamet;
 2)  VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTJA TUNNISTUS;
 3)  eesnimi;
 4)  perekonnanimi;
 5)  isikukood;
 6)  tunnistuse number;
 7)  kehtib kuni.

 (4) Tunnistuse esiküljel on koht vabatahtliku merepäästja fotokujutisele.

 (5) Tunnistuse tagaküljel on tekstid:
 1)  VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE
 2)  EESTI VABARIIK

§ 13. Tunnistusele kantavad andmed

 (1) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
 1)  vabatahtliku merepäästja eesnimi;
 2)  vabatahtliku merepäästja perekonnanimi;
 3)  vabatahtliku merepäästja isikukood;
 4)  vabatahtliku merepäästja fotokujutis;
 5)  tunnistuse number;
 6)  tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

 (2) Tunnistuse esikülje parema serva alanurka trükitakse vabatahtliku merepäästja värvitrükis fotokujutis.

 (3) Tunnistuse kirjed tehakse printeriga. Kirjed prinditakse musta värviga.

5. peatükk
Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kirjeldus ja kandmise kord 

§ 14. Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kirjeldus

 Vabatahtliku merepäästja eritunnusena kasutatakse trükitähtedes teksti „VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE”.

§ 15. Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kandmine

 Vabatahtliku merepäästja eritunnust kantakse merepäästetöö tegemisel vabatahtlike merepäästjate riietusel või
vabatahtlike merepäästjate kasutuses olevatel sõidukitel või varustusel.

6. peatükk
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Rakendussäte 

§ 16. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Vabatahtliku merepäästja tunnistuse vorm
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