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NIMETUS (eesti k.) Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa 

NIMETUS (inglise k.) The theoretical part of the First Stage Training of Volunteer Rescuers 

MAHT (EAP) 1,0 EAP (26 t e-õpe) 

ÕPPEKAVA vabaaine 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Igor Šarin 

EELDUSMOODULID JA -AINED ei ole 

EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et e-kursuse läbinul on vabatahtliku päästja ennetustööks vajalikud algteadmised. 

ÕPIVÄLJUNDID TEEMAD HINDAMISKRITEERIUMID 

- teab kuidas 
päästeametniku 
korraldusel ja koos temaga 
päästetööl osaleda; 

- teab millised on 
Päästeameti ülesanded ja 
vastutusala; 

- teab kuidas käsitseda 
esmaseid 
tulekustutusvahendeid; 

- teab võimalusi, kuidas 
osaleda erinevatel 
õnnetustel abijõuna; 

Sissejuhatus, ajalugu ja õigusalused 
- Kursuse õpiväljundite ja teemade lühitutvustus; 
- Kursuse lõpetamise tingimused; 
- Kursuse lõpetanu edasised võimalused;  
- Päästeseadusega kursuse lõpetanule antud õigused ja 

nende rakendamine; 
- Vabatahtlike päästjate ajalugu Eestis; 
- Vabatahtlikkusele põhinevad päästeorganisatsioonid Eestis; 
- Vabatahtlike päästjate tööd reguleerivad õigusaktid. 

Pääste valdkond, Päästeameti tutvustus ja struktuur 
- Põhivaldkondade tutvustus ja ülesanded: 
- Päästeametniku ja päästetöö juhi mõisted; 
- Päästetöö operatiivjuhtimise struktuur. 

Päästetöö teenuste tutvustus 
- Päästetöö teenuste olemus ja paiknemine Eestis; 

- Kirjeldab vabatahtliku päästja võimalusi 
ja õigusi päästetöödel osalemisel; 

- Nimetab Päästeameti ülesandeid ja 
kirjeldab vastutusalaga seotud kohustusi; 

- Kirjeldab tulekustutusvahendite 
käsitlemist erinevate põlengute puhul; 

- Kirjeldab vabatahtliku päästja võimalusi 
osalemiseks erinevatel õnnetustel; 

- Selgitab vabatahtliku päästja  õiguste 
rakendamist Päästeseadusest tulenevalt; 

- Selgitab ohutu käitumist 
päästesündmuste ajal ja ohu korral; 

- Kirjeldab päästeala ennetustöö tegevusi; 
- Kirjeldab hoonevälise tuleohutuse 

nõudeid; 



- teab kuidas rakendada 
“Päästeseaduse“ § 38 
lõikes 4 sätestatud õigusi. 

- Päästetehnika lühitutvustus  
Käitumine päästesündmustes ja ohu korral 

- Tulekahjud; 
- Ulatuslikud tulekahjud ning loodusõnnetused; 
- Veeõnnetused; 
- Lõhkekehad; 
- Käitumine tulekahju (hoone ja maastiku/metsa tulekahju) 

korral;  
- Olukorra hindamine ja esmased tegevused. 

Tulekahju avastamise seadmed ja esmased kustutusvahendid 
- Põlemisprotsessi kirjeldus; 
- Tulekahju avastamisseadmed; 
- Vingugaasiandur;  
- Tuldkustutavad ained ja tulekustutusmeetodid 

(lämmatamine, jahutamine jne); 
- Esmased tulekustutusvahendid;  
- Tulekustutite liigid. 

Päästeala ennetustöö  
- Päästeala ennetustöö teenused, protsessid ja tegevused; 
- Eluhoonete tulekahjude tekkepõhjused ja ärahoidmise 

võimalused, evakuatsioon; 
- Hooneväline tuleohutus 
- Grillimine ja lõkke tegemine;  
- Maastikutulekahjude ennetamine;  
- Tuleohtliku aja kehtestamine;  
- Suure tuleohuga aja kehtestamine. 

Häirekeskusesse helistamine hädaabinumbrile 112 
 Kodunõustamine: 

- nõustamise läbiviimine; 
- tuleohutusnõuded era- ja kortermajas; 

Veeõnnetuste tekkepõhjused ja ärahoidmise võimalused 
Käitumine lõhkekehade/pommide leiu korral 
Hädaolukorraks valmisolek 

- Elanikkonnakaitse süsteem Eestis; 
- Erinevad hädaolukorrad Eestis; 

- Kirjeldab kodunõustamise läbiviimist ja 
tuleohutusnõudeid era- ja kortermajas; 

- Nimetab veeõnnetuste tekkepõhjused ja 
ärahoidmise võimalusi; 

- Kirjeldab käitumist 
lõhkekehade/pommide leiu korral; 

- Kirjeldab elanikkonnakaitse süsteemi 
Eestis; 

- Kirjeldab tegutsemist ja käitumist 
hädaolukordades.  



- Riskikommunikatsioon ja kriisikommunikatsioon; 
- Elutähtsad teenused; 
- Hädaolukordades tegutsemine: 
- Tegutsemine hoiatuste korral ja tegutsemine sündmuste 

toimumisel (loodusõnnetus, õnnetus ohtlike kemikaalidega, 
kiirgus- või tuumaõnnetus, plahvatus, tulekahju, varing, 
laeva- ja lennuõnnetus jne) 

- Esmane iseseisev hakkamasaamine ja abivajajate 
abistamine, elupäästva esmaabi olulisus; 

- Kodused varud; 

- Evakuatsiooniks valmistumine; 

- Kodanikuühendused turvalisuse tagajana; 
- Kogukonna võimalused hädaolukordadeks valmistumisel ja 

ühisel tegutsemisel. 

Õppeaine arvestuse tingimused ja kujunemine:  
Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa lõpetamiseks peab kursuslane sooritama arvestuse (testid) positiivsele tulemusele.  E-õppes toimuval kursusel 
esitatakse valikvastustega küsimused (test) iga õppemooduli lõpus ning kõik positiivselt läbitud testid moodustavad koondtulemuse. 
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