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On säilinud üks artikkel Pärnu Postimehest, 
mis kirjutab, et 10. juulil 1883 a oli Pärnu 
jõel suur paatidega võidupurjetamine, 
millest võisid osa võtta kõik, kellel paat oli. 

Esimese koha ja laevakompassi võitis 
ajalehe sõnul üks vene alam ja päälegi 
eestlane. Võitja nimi oli Jaan Aadu poeg 
Hermann, vaese kaluri poeg, kelle paadi ja 
purjede üle olla seal enne kõvasti naerdud. 

Alates 1965 aastast on Jaan Hermanni 
nimeline mälestusvõistlus üks Pärnu 
Jahtklubi traditsioonidest.

1907 aastal alustas klubi 
purjetamisvõistluste korraldamisega 
kuid Pärnus oli võidupurjetamisi 
toimunud juba palju varem

Ajalugu



Klubi liikmete ja valdkonna huviliste ühendamine 

ning tingimuste loomine merekultuuri arenguks 

läbi purjetamise – järelkasvu kasvatamine. 

Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli õpilased 

saavutavad märkimisväärseid tulemusi 

purjespordi võistlustel
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Amserv Toyota Pärnu linna lahtised meistrivõistlused 
purjetamises avamerejahtidele 

Meistrivõistluste sari koosneb viiest osavõistlusest: 

Jaan Hermanni mälestusvõistlus, Peeter Sõbra 
mälestusvõistlus Sorgu regatt, Ruhnu regatt ja Kihnu regatt 
ja Pärnu Lühirada 

Saku Kesknädala ring 

21 etappi kolmapäeviti läbi terve hooaja
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Suvise purjetamishooaja 
viimane võistlus 

KASUKAREGATT 

Regati korraldavad eelmisel 
aastal võitnud meeskonnad 
ning teema on iga kord uus ☺
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Talvine Jääpurjetamise hooaeg
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Klubiliikmete 

talvine seltsielu
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Pärnu Jahtklubi 
korraldatavad kursused
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Pärnu Jahtklubi restoran on ainulaadne jõevaatega restoran, kus on parim 
võimalus seltskonnaga aega veeta ning nautida häid veine ja maitsvaid toite

Suveperioodil toimuvad restoranis erinevad välimuusika kontserdid, bluusi – ja 
salongiõhtud ning muusikat mängivad erinevad DJ`d

Restorani erinevaid ruume on võimalik reserveerida nii era- kui firmaüritusteks, 
seminarideks ja klubiürituseks. Restorani saalis on 100 ja klubiruumis 50 kohta, 
suvisel väliterassil 120 kohta. Väiksemate ja privaatsemate nõupidamiste jaoks 

sobib stiilne seminariruum kuni 20 inimesele

Mõeldes lastele oleme loonud mängunurga, kus saab joonistada ning lugeda 
häid raamatuid.   Suveterassil on täismõõdus piraadipaat “Arabella”, kus lapsed 

saavad proovida kapteniks olemist!
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Meie külalistemajas on 12 kahekohalist ja 5 ühekohalist õdusat numbrituba 
ja üks suure rõduga sviit. Kõikidel tubadel on kuulsate jahtide nimed ja neis 

on duširuum, WC, TV ning lisavoodi kasutamise võimalus 

Majas ja väliterrassil on tasuta WiFi leviala

o Meile on oodatud ka lemmikloomad!

o Hotelli külalistele pakume tasuta parkimist

o Rendime ruume seminari või koolituse läbiviimiseks

o Aitame korraldada jahi rentimist ning lõbusõite lahel
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o Vastavalt kehtivale Meresõiduohutuse seadusele võib 
väikelaeva juhtida isik, kellel on asjakohased teadmised ja 
oskused, et ohutult väikelaevaga liigelda 

o Neid oskuseid ja teadmisi tõendab väikelaevajuhi tunnistus, 
laevajuhi meresõidudiplom või –kutsetunnistus või 
siseveelaeva laevajuhi diplom

Väikelaeva juht



o Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, 
sealhulgas praktilised oskused, võib omandada Veeteede Ameti 
poolt tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt 

o Eesti Riiklik Autoregistrikeskus väljastab rahvusvahelise 
väikelaevajuhi tunnistuse isikule, kes on sooritanud väikelaevajuhi 
teooria- ja sõidueksami ja on vähemalt 15 aastat vana
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o Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepinda kuni 25 m² või 
mootori võimsus kuni 25 kW (see on ligikaudu 34 hj), ei nõuta 
väikelaevajuhi tunnistust kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja 
hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast
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o Alla 15-aastaselt ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust 
veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepinda kuni 20 m² 
või mootori võimsust kuni 10 kW (see on ligikaudu 14 hj), 
kui ta teeb seda seadusliku esindaja vastutusel ning kui 
veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral 
merel kuni 1 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 
2 kilomeetri kaugusel kaldast
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Nõuded väikelaevajuhi 
teoreetilistele teadmistele ja 

praktilistele oskustele



Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri, peab teadma:

1) väikelaeva ehitust, konstruktsioonikategooriaid ja osade nimetusi
2) väikelaevadel kasutatavaid mootori- ja käituritüüpe, sealhulgas purjesid
3) purjede jõul liikuva väikelaeva erisusi
4) erinevast materjalist otste omadusi ja peamiste sõlmede kasutamist
5) väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnorme

Nõuded terminoloogia- ja 
merepraktikaalastele teadmistele ja oskustele



1) väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse aluseid
2) väikelaeva mereomadusi ja trimmi

Nõuded püstuvusalastele teadmistele



Väikelaevajuht peab teadma:

1) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG) ja Euroopa 
sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavaid sätteid
2) meresõiduohutusalaseid ja sisevetealaseid õigusakte
3) tulekustutusvahendeid ja tuleohutusnõudeid väikelaevas
4) hädasignaale ja nende kasutamise korda
5) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale
6) päästevarustust
7) enesepääste ja inimese veest päästmise võtteid (faktorid, mis 

suurendavad pääsemise võimalust, hüpotermia, põletused, 
dehüdratsioon, abi kutsumine)

Nõuded meresõiduohutusalastele
teadmistele ja oskustele



Väikelaevajuht peab oskama:

1) merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt kokkupõrke 
vältimise reeglitele, laevatatavatel sisevetel vastavalt laevatatavatel 
sisevetel liiklemise korrale ja Euroopa sisevetel liiklemise koodeksile
2) kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid
3) anda esmaabi ja elustada kannatanut

Nõuded meresõiduohutusalastele
teadmistele ja oskustele



Väikelaevajuht peab teadma:

1) mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalusi
2) kohalikke märke ilma ennustamiseks
3) kuidas toimida erinevates ilmaoludes

Nõuded meteoroloogiaalastele teadmistele



Väikelaevajuht peab teadma:

1) kuidas määrata ja parandada kurssi ning arvestada läbitud teekonda
2) kuidas määrata esemete nähtavuskaugust
3) kuidas määrata väikelaeva kiirust
4) asukoha määramise erinevaid navigatsiooni viise
5) kuidas kasutada orienteerumiseks toodreid, poisid ja kaldamärke 

ning tulede nähtavuskaugust
6) poide ja kaldamärkide tulede iseloome
7) kuidas kasutada mere- ja järvekaarte, jõeatlast ja käsiraamatuid 

navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks

Nõuded navigatsioonialastele 
teadmistele ja oskustele



Väikelaevajuht peab oskama:

1) lugeda kaarti ja teha kaarditööd (kanda kaardile kursse ja vahemaid)
2) määrata väikelaeva asukohta visuaalsete ja elektroonsete 

meetoditega
3) määrata väikelaeva kurssi ja kiirust, kasutades erinevaid tehnilisi 

vahendeid
4) kasutada tulede raamatut, eristada meremärkide tulede iseloomu, 

leida tulede nähtavuskaugust, lugeda kaldamärke

Nõuded navigatsioonialastele 
teadmistele ja oskustele



Väikelaevajuht peab teadma:

1) väikelaeva juhtimise iseärasusi sõltuvalt vee sügavusest, 
laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust
2) ohutusnõudeid sõidul, ankrul, manööverdamisel ja sadamas
3) kuidas pääseda madalikult, likvideerida lekki ja pukseerida teist 

väikelaeva
4) kuidas väikelaevaga silduda ja lahkuda, ankrusse jääda ja 

ankrust lahkuda

Nõuded teadmistele ja oskustele 
väikelaeva käsitlemisel



Väikelaevajuht peab oskama:

1) juhtida väikelaeva erineva tuule ja lainetusega ning arvestada 
voolu mõju juhitavusele
2) jääda ankrusse, poile, tulla kai äärde või teise laeva pardasse, 

sealt lahkuda
3) pukseerida teist väikelaeva
4) teostada manöövrit «mees üle parda»

Nõuded teadmistele ja oskustele 
väikelaeva käsitlemisel



Väikelaevajuht  peab teadma, kuidas tegutseda otsingu- ja 
päästeoperatsiooni teostamisel ning kuidas ja kellele teatada 
õnnetusjuhtumist

Peab oskama eristada ja kasutada rahvusvahelisi hädasignaale

Nõuded merepääste ja -otsingualastele 
teadmistele ja oskustele



Väikelaevajuht peab teadma:

1) kuidas vältida keskkonnareostust merel, siseveekogul ja sadamas
2) kuidas ja kellele teatada avastatud reostusest või reostusjuhtumist

Nõuded teadmistele 
keskkonnareostuse vältimiseks



Merele minnes peab arvestama võimalusega, et:

1) puhub tuul

2) sajab vihma

3) paistab päike 

4) on külm 

5) on palav 

6) pritsib 

7) jalad saavad märjaks

Osalemine merepraktikal
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