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EELDUSMOODULID JA -AINED: läbitud päästja alusõppe moodul, päästetööde moodul, erakorralise meditsiini moodul, valikainete moodul. 

EESMÄRK: kinnistada ja täiendada päästjana töökeskkonnas õppeprotsessi käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Praktika läbimisel õpilane   

täidab valvevahetuse vastuvõtmise ajal ja vajaduse 
korral selle jooksul varustuse vastuvõtmise 
kontrolltabeleid ja muid asjakohaseid dokumente 
vastavalt kehtivale korrale. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
 Praktika aruandes on kirjeldatud 

valvevahetuse ja varustuse vastuvõtmise 
protseduurid ning seda reguleerivad 
dokumendid; 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• Praktikant osales valvevahetuse vastuvõtmisel 

ja üleandmisel; 
• Praktikant täitis dokumente ning jälgis 

protseduure vastavalt kehtestatud korrale. 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 
kaitstakse; 

• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 

kaitsmiskomisjoni on viisakas. 



kasutab töövahendeid sihipäraselt vastavalt tootja 
kasutusjuhendile ning veendub pärast töövahendi 
kasutamist selle tehnilises korrasolekus ja vajaduse 
korral teostab kasutusjärgse hoolduse oma 
kompetentsuse piires. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
 Praktika aruandes on kirjeldatud varustuse 

vastuvõtmise protseduurid ning seda 
reguleerivad dokumendid; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud varustuse 
hoolduse protseduurid ning seda reguleerivad 
dokumendid; 

2) Praktika juhendaja hinnang 
• Praktikant kasutas töövahendeid vastavalt 

tootja kasutusjuhendile; 
• Praktikant teostas päästetehnika ning muu 

varustuse hooldust ning tutvub selle hoolduse 
korraldamisega 

3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 
kaitstakse; 

• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 

kaitsmiskomisjoni on viisakas. 
viib valvevahetuse ajal ennetustöö büroolt saadud 
vahenditega läbi ohutusalaseid koolitusi vastavalt 
teenuse standardis ette nähtud tingimustele ja 
ennetustöö büroolt ning I päästetöö juhtimise 
tasandilt saadud juhistele. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
 Praktika aruandes on kirjeldatud kõik 

komandotasandil tehtavad ennetustegevused 
ning selgub milliseid tegevusi praktikant 
sooritas ning mida selle tulemusena õppis; 

2) Praktika juhendaja hinnang 
• Praktikant tegi valvevahetuse ajal ennetustöö 

büroolt saadud vahenditega ohutusalaseid 
koolitusi. 

3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 
kaitstakse; 

• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 



kaitsmiskomisjoni on viisakas. 

osaleb valvevahetuse ajal info- ja ohutuspäevadel ja 
viib läbi kodukülastusi vastavalt teenuse standardis 
ette nähtud tingimustele ja ennetustöö büroolt ning I 
päästetöö juhtimise tasandilt saadud juhistele ning 
annab vahetule juhile tegevuste sisu ja vahendite 
kohta tagasisidet. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
• Praktika aruandes on kirjeldatud praktikandi 

tegevus seoses info- ja ohutuspäevadega; 
• Praktika aruandes on kirjeldatud 

kodukülastused ning nendega seotud 
tegevused. 

1) Praktika juhendaja hinnang 
• Praktikant jagas ohutusalastel üritustel infot 

erinevatele sihtgruppidele; 
• Praktikant teostas valvevahetuse ajal 

kodukülastusi; 
• Praktikant andis vahetule juhile tegevuse 

kohta tagasisidet. 
2) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 
kaitstakse; 

• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 

kaitsmiskomisjoni on viisakas. 
osaleb päästesündmuse lahendamisel 
tulekustutustööde, päästetööde ja ohtlike ainete 
sündmustel meeskonna liikmena. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
 Praktika aruandest selgub millistel reaalsetel 

sündmustel või õppustel praktikant osales ning 
milliseid tegevusi reaalselt tegi; 

 Praktika aruandes on detailselt kirjeldatud 
suurimat sündmust või õppust, millel 
praktikant osales (sh kirjeldatud sündmuse 
operatiivteenistuslikku struktuuri); 

2) Praktika juhendaja hinnang 
• Praktikant osales päästesündmuse 

lahendamisel meeskonna liikmena 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 



kaitstakse; 
• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 

kaitsmiskomisjoni on viisakas. 
mõistab päästeasutuse administratiivset ja 
operatiivteenistuslikku struktuuri ning mõistab 
komando töökorraldust. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
 Praktika aruandes on kirjeldatud Päästeameti 

struktuuri ja välja toodud administratiivse ja 
operatiivteenistusliku struktuuri erinevused; 

 Praktika aruandes on kirjeldatud päästeameti 
põhiväärtused ning toodud näiteid nende 
rakendamisest praktikal. 

2) Praktika juhendaja hinnang 
• Praktikant tutvus päästeasutuse struktuuri ja 

komando sisese töökorraldusega 
• Praktikant mõistis Päästeameti põhiväärtusi 

ning käitus vastavalt neis sätestatule. 
3) Suuline kaitsmine 
• Praktika aruandes kajastatud tegevusi ja 

andmeid kommenteeritakse, põhjendatakse ja 
kaitstakse; 

• Kõne on sorav, teemakohane ja korrektne; 
• Praktikandi välimus ja suhtumine 

kaitsmiskomisjoni on viisakas. 
Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  
Praktika loetakse sooritatuks kui: 
1. õpilane on läbinud praktika õppekavas ettenähtud mahus ning on täitnud päästeasutuses praktika õpiväljundid; 
2. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 
3. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal enne praktika kaitsmist); 
4. õpilane suudab vastata kaitsmiskomisjoni küsimustele. 
 
Praktika mittesooritamine on põhjus õpilase õpilaste 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) 



  288 h (12x24h) 24  312 

 
PRAKTIKA SISU 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Päästetöö baasteenus Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja ja 
üldjuhendaja 

288 (12 24h 
valvevahetust) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ning aruande koostamine. Praktika aruanne tuleb 
esitada juhendajale vastavalt eelnevalt 
kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui praktika viimasel 
päeval. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. PRAKTIKA JUHEND 
2. SISEKAITSEAKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehel 
3. Päästeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014039?leiaKehtiv) 
4. Päästeteenistuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013015?leiaKehtiv) 
5. Päästeameti põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102014009?leiaKehtiv) 
6. Teised seadused, määrused, käskkirjad, juhendid, mis reguleerivad päästeala. 

 
 
TÄIENDAVAD ALLIKAD:  

1. Praktika aruande koostamise abimaterjal, leitav ÕISis 
 

Koostaja: Igor Šarin, Kairi Pruul 
Kuupäev: 26.06.2017 
 

 


