
 
AINEPROGRAMM 

 

KOOD RPTM4105 

NIMETUS (eesti k.) Päästemeeskonna juhi praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of a rescue unit leader 

MAHT (EAP) 7 EKAP 

ÕPPEKAVA PÄÄSTEMEESKONNA JUHT (RESCUE UNIT LEADER) 
Kood 140841 

PRAKTIKA KOOLIPOOLNE 
JUHENDAJA/KOORDINAATOR 
/KURAATOR 

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

EELDUSMOODULID JA -AINED: Positiivse tulemusega läbitud päästeteenistuse töökorralduse, päästetööde ja päästetöö korraldamise moodulid. 

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

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID PRAKTIKA HINDAMISKRITEERIUMID PRAKTIKA ARUANDE 
HINDAMISKRITEERIUMID 

Praktikaläbimisel õpilane…    

Koordineerib 
päästemeeskonna tööd. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) Juhendaja hinnang praktikandi 

teadmistele, oskustele ja 
hoiakutele praktika perioodil 
ning sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) Suuline praktika ja aruande 
kaitsmine. 

• Praktikant korraldab ning kontrollib 
päästetöö varustuse ja tehnika 
hooldamist; 

• Praktikant täidab töökorralduslike 
dokumente; 

• Praktikant valmistab ette ning viib läbi 
päästemeeskonna koolituse. 

• Praktika aruandes on kirjeldatud detailselt 
valvevahetus vastuvõtmise ja üleandmise 
protseduure päästemeeskonna juhi 
vaates; 

• Praktika aruandes on detailselt kirjeldatud 
korraldatud ning läbiviidud koolitused, 
koolituse teema (koolitustega seoses  
vormistatav dokumentatsioon on toodud 
aruande lisadesse); 

• Praktika aruandes on kirjeldatud 
varustuse ja tehnika hoolduse 
korraldamise ning kontrollimise protsess; 

• Praktika aruandes on nimetatud 
päästemeeskonnajuhi töökorralduslikud 
dokumendid ning põhjendatud nende 
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vajalikkust. 

Rakendab päästetöö korraldus- 
ja juhtimisalaseid teadmisi 
praktilises töös; 

1) praktika aruande koostamine; 
2) Juhendaja hinnang praktikandi 

teadmistele, oskustele ja 
hoiakutele praktika perioodil 
ning sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) Suuline praktika ja aruande 
kaitsmine. 

• Praktikant osaleb sündmustel 
päästemeeskonna juhi rollis (või tema 
varjuna). 

• Praktikant on võimeline põhjendama 
juhtimisotsuseid. 

• Praktikant koostab päästesündmuse 
analüüsi vastavalt päästeametis 
kehtivale juhendile. 

• Praktikant kirjeldab aruandes 
päästetööde korradus- ja juhtimisalaseid 
tegevusei praktikaperioodil ning mida 
selle tulemusena õppis. 

• Praktika aruandes on praktikandi poolt 
juhitud (või varjuna osaletud) sündmuse 
(sündmuste) kirjeldus ja analüüs vastavalt 
Päästeametis kehtivale juhendile. 

Rakendab ennetustöö 
teoreetilisi teadmisi praktilises 
töös. 

1) praktika aruande koostamine; 
2) Juhendaja hinnang praktikandi 

teadmistele, oskustele ja 
hoiakutele praktika perioodil 
ning sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) Suuline praktika ja aruande 
kaitsmine. 

 Praktikant osaleb ennetustegevuses; 

 Praktikant viib läbi kodukülastusi; 

 Praktikant viib läbi või osaleb 
ennetusalastel koolitustel. 

• Praktika aruandes on kokkuvõte praktikal 
tehtud ennetustegevustest ning 
päästemeeskonna juhi rollist nende 
ülesannete täitmisel. 

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. positiivne hinnang praktika kaitsmisel: 

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

 
Praktika mittesooritamine on põhjus õpilase õpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. 

 

 

PRAKTIKA MAHT (õpperühm/õppevorm) 

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

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

  168 14  182 

 



 

 

PRAKTIKA SISU 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Päästetöö juhtimine ja meeskonnatöö 
korraldamine komandos 

Käskkirjaga määratud 
juhendaja(d) ja 
üldjuhendaja 

3x24 tunnist valvet 
5x8 tunnist päeva 

Meeskonna töö koordineerimine, koolituste 
ettevalmistamine ja läbiviimine, praktika aruande 
koostamine ja vormistamine. Praktika aruanne tuleb 
esitada juhendajale vastavalt eelnevalt 
kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui praktika viimasel 
päeval. 

Päästetöö juhtimine päästepiirkonna tasandil Käskkirjaga määratud II 
tasandi päästetöö 
juhtimisega tegelev 
juhendaja 

2x8 tunnine 
valvevahetus 

II tasandi päästetöö juhi töökorraldusega 
tutvumine, sündmuseanalüüsi koostamine ja 
praktika aruande koostamine ja vormistamine. 

Ennetustöö, valdkonna töökorraldus ning 
põhimõtted 

Päästepiirkonna/-
keskuse ennetustöö 
spetsialist 

40 tundi Ennetustöö praktilised tegevused piirkonnas 
vastavalt juhendaja poolt antud korraldustele 
(nõustamine, koolitused, infopäevad). Praktika 
aruande koostamine ja vormistamine. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. PRAKTIKA JUHEND (kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehel) 
2. SISEKAITSEAKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND (kättesaadav Sisekaitseakadeemia kodulehel) 
3. Päästeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016006?leiaKehtiv) 
4. Päästeteenistuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013015?leiaKehtiv) 
5. Päästeameti põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102014009?leiaKehtiv) 
6. Päästeamet, 2016. Päästeameti strateegia aastani 2025. Tallinn: Päästeamet 
7. Teised seadused, määrused, käskkirjad, juhendid, mis reguleerivad päästeala. 

 

Koostaja: Igor Šarin, Kairi Pruul 
Kuupäev: 26.06.2018 
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