
 
PRAKTIKAPROGRAMM 

 
KOOD RPTM4103 

NIMETUS (eesti k.) Päästetöö erivõimekuse praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of the special capacity of rescue work 

MAHT (EAP) 12 EKAP 

ÕPPEKAVA PÄÄSTJA (RESCUER) 
Kood 130377 

PRAKTIKA KOOLIPOOLNE 
JUHENDAJA/KOORDINAATOR /KURAATOR 

Igor Šarin, igor.sarin@sisekaitse.ee 
Kairi Pruul, kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -AINED: Positiivselt läbitud vastava ala erivõimekuse moodul. 

EESMÄRK: võimaldada omandada lisaväärtust kutsestandardi lisa/valitavate kompetentsidega kutsealal praktiseerimiseks eelnevalt õpitud erivõimekuse 
valdkonnas 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

Rakendab õppetöös omandatud teoreetilisi 
teadmisi vastava erivõimekusega päästekomandos 
päästja praktilises töös. 

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 aruanne on esitatud tähtaegselt; 
• Praktika aruanne on vormistatud vastavalt SKA 

üliõpilastööde koostamise ja vormistamise 
juhendile; 

• Praktika aruandes on näha seos teooria ja 
praktika vahel, välja toodud õnnestumised ja 
nõrgemad sooritused ning mida nendest 
olukordadest õpiti; 

• Praktikant kirjeldab aruandes praktika 
komandode erivõimekusi. 

• Praktikant kirjeldab aruandes detailselt 
praktikal tehtud tegevusi ning mida selle 
tulemusena õppis. 

• Praktikant kirjeldab aruandes millistel 
sündmustel või õppustel kasutas erivõimekuse 

Osaleb iseseisvalt teenistuses vastava 
erivõimekusega päästekomandos, 
päästemeeskonna liikmena päästja kutsetasemel. 

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

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 



varustust. 
• Praktikant kirjutab aruandes kokkuvõtte 

sündmusest või õppusest, millel osales. 
2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
 sooritab vastava erivarustuse kasutuse 

vastavalt tootja kasutusjuhendile; 
 teostab vastava erivarustuse hooldust ning 

tutvub selle hoolduse korraldamisega. 
 teostab iseseisvat teenistust vastava 

erivõimekusega päästekomandos. 
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. praktikal on saavutatud kõigi õpitud erivõimekuste õpiväljundid (erivõimekuste tegevused toodud praktikaprogrammi lisas 1) 
3. praktika juhendaja hinnang on positiivne; 
4. aruanne on esitatud tähtaegselt (nädal enne praktika kaitsmist); 
5. 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 (96 tundi erivõikemusega 
komandos; 192 tundi 
baasvõimekusepraktika 
komandos) 

24  312 



 
 
 

PRAKTIKA SISU 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Keemiapääste erivõimekus Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja(d) ja 
üldjuhendaja 

24 h (3 8 tunnist 
vahetust) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ja tulenevalt praktika programmi lisale 1 ning 
aruande koostamine. 

Nööripääste erivõimekus Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja(d) ja 
üldjuhendaja 

24 h (3 8 tunnist 
vahetust) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ja tulenevalt praktika programmi lisale 1 ning 
aruande koostamine. 

Veepääaste I erivõimekus Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja(d) ja 
üldjuhendaja 

24 h (3 8 tunnist 
vahetust) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ja tulenevalt praktika programmi lisale 1 ning 
aruande koostamine. 

Veepääste II erivõimekus Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja(d) ja 
üldjuhendaja 

24 h (3 8 tunnist 
vahetust) 

Praktilised tegevused praktika juhendaja korraldusel 
ja tulenevalt praktika programmi lisale 1 ning 
aruande koostamine. 

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 
 

 


