
 
AINEPROGRAMM 

 

KOOD RPTC5119 

NIMETUS (eesti k.) Päästeteenistuse praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of Rescue Service 

MAHT (EAP) 3,0 EAP 

ÕPPEKAVA Päästeteenistuse eriala õppekava, kood 115257 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Igor Šarin, päästetööde õppetooli juhataja-lektor; igor.sarin@sisekaitse.ee 
Kairi Pruul, praktika kuraator, 524 8396; kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -
AINED: 

Edukalt läbitud õppeained: päästetööd, erakorraline meditsiin, demineerimine, päästetöövaldkonna valmisoleku 
planeerimine, päästetööd baasvõimekuse baasil. 

EESMÄRK: Anda ülevaade päästetööde valdkonnas toimuvatest protsessidest ja tegevustest. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID PRAKTIKA ARUANDE 
HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…    

mõistab riiklikul tasandil 
inimressursi ja tehnikaressursi 
halduse põhimõtteid. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil; 
3) praktika aruande suuline 

kaitsmine. 

• Praktikant osales kokkulepitud praktika 
päevadel; 

• mõistab riiklikul tasandil inimressursi 
haldamise põhimõtteid; 

• mõistab riiklikul tasandil tehnikaressursi 
haldamise põhimõtteid. 

 Praktika aruandes on kirjeldatud 
inimressursi ja tehnikaressursi halduse 
põhimõtteid lähtuvalt Päästeameti 
peadirektori käskkirjadest; 

mõistab regionaalsel tasandil 
riiklike põhimõtete elluviimise 
põhimõtteid. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil; 
3) praktika aruande suuline 

kaitsmine. 

• Praktikant mõistab riiklike põhimõtete 
rakendamist regioonis; 

• Praktikant mõistab regionaalsel tasandil 
inim- ja tehnikaressursi põhimõtteid. 

 Praktika aruandes on selgitatud inim- ja 
tehnika ressursi riiklike põhimõtete 
elluviimist regionaalsel tasandil; 

 Praktikant toob näiteid kuidas riiklikud 
inim- ja tehnika ressursi põhimõtted on 
ellurakendatud regiooni tasandil. 

analüüsib ja modelleerib 
konkreetset sündmust või 
sündmusi ning teeb 
üldistavaid järeldusi. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil; 
3) praktika aruande suuline 

• Praktikant analüüsis praktika regiooni 
2018 aasta õnnetusi; 

• Praktikant leidis kuumkohad; 
• Praktikant visualiseeris tulemused 

 Praktika aruandes on analüüsitud ning 
modelleeritud ühe sündmuse liigi 
kuumkohad aasta lõikes praktika 
regioonis. 
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kaitsmine. (võimalusel ArcGis programmis)  Praktika aruandes on visualiseeritid 
sündmuseliigi kuumkohad ning toodud 
üldiseid järeldusi tehtud analüüsi põhjal. 

Üliõpilane osaleb päästeala 
ametkondadevahelise 
suurõppuse planeerimises ja 
võimalusel korraldamises. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi 

tegevustele praktika perioodil; 
3) praktika aruande suuline 

kaitsmine. 

• Praktikant teab õppuste planeerimise 
põhimõtteid; 

• Praktikant osales õppuse planeerimises, 
läbiviimises või kokkuvõtete tegemises 

 Praktikant kirjeldab aruandes 
suurõppuse korraldamisega seotud 
tegevusi. 

 Praktikant kirjeldab aruandes 
suurõppusega seotud dokumentatsiooni 
ning põhjendab selle otstarvet. 

 Praktikant kirjeldab enda tegevusi 
suurõppuse korraldamisel. 

Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  

Praktika kaitsmisele lubatakse õppur, kes on esitanud kõik kohustuslikud dokumendid (praktika aruanne, juhendaja hindamisleht) õigeaegselt. 
Praktika loetakse sooritatuks kui: 
1. üliõpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud päästeasutuses kõik praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 
3. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal enne praktika kaitsmist); 
4. positiivne hinnang praktika kaitsmisel: 

- Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja kaitstakse; 
- Praktikandi välimus vastab vormi kandmise eeskirjale. 

 
Praktika mittesooritamine on põhjus üliõpilase üliõpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. 

 

 

PRAKTIKA MAHT 

LOENG (tundide arv) SEMINAR (tundide arv) PRAKTILINE TÖÖ (tundide 
arv) 

ISESEISEV TÖÖ (tundide arv) E-ÕPE (tundide arv) KOKKU (tundide arv) 

  36 tundi 42 tundi  78 tundi 

 



 

PRAKTIKA SISU 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Päästetööde valdkonna toimimine ning 
regionaalse keskuse valmisoleku büroo 
ülesanded 

Päästeameti poolt käskkirjaga 
kinnitatud praktika juhendaja(d) 
ja üldjuhendaja. 

36 tundi Dokumentidega tutvumine, kontaktpäevad 
juhendajatega, õppuse dokumentatsiooni 
ettevalmistamine ja võimalusel õppuse 
läbiviimine;  
Praktilised tegevused praktika juhendaja 
korraldusel ning aruande koostamine. Praktika 
aruanne tuleb esitada juhendajale vastavalt 
eelnevalt kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui 
nädal enne praktika perioodi lõppu. 
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