
 
PRAKTIKA PROGRAMM 

 

KOOD RTIC5104 

NIMETUS (eesti k.) Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamise praktika 

NIMETUS (inglise k.) Internship of Determining of the Causes of Fire 

MAHT (EAP) 3 EAP 

ÕPPEKAVA Päästeteenistuse eriala õppekava, kood 115257 

VASTUTAV ÕPPEJÕUD Rait Pukk, Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja, rait.pukk@sisekaitse.ee  
Kairi Pruul, praktika kuraator, 524 8396; kairi.pruul@sisekaitse.ee 

EELDUSMOODULID JA -AINED: Edukalt läbitud aine Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamine. 

EESMÄRK: Kinnistada teoreetilised teadmised praktiliste tegevuste kaudu. 

ÕPIVÄLJUNDID HINDAMISMEETODID HINDAMISKRITEERIUMID 

Aine läbimisel üliõpilane…   

teab tulekahjude tekkepõhjuste väljaselgitamise 
tööpõhimõtteid. 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 

 Praktikant selgitab tulekahjude tekkepõhjuste 
väljaselgitamise teenuse eesmärki. 

 Praktikant nimetab töökorralduslikud 
dokumendid ning selgitab nende vajalikkust 
ning kasutust. 

 Praktikant kirjeldab aruandes töö jaotust ja -
korraldust teenuse osutamisel. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• mõistab ohutusjärelevalve valdkonna 

struktuuri ja büroo tööülesandeid; 
• teab ohutuskontrolli büroo töökorralduslikki 

juhendmaterjale; 
• mõistab ohutusjärelevalve töö planeerimise 

põhimõtteid. 

viib läbi tulekahju tehiolude uurimist. 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

1) Praktika aruanne 

 Praktikant kirjeldab detailselt 



praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

tulekahjusündmuskohas läbi viidud toiminguid 
tõendite kogumisel. 

 Praktikant kirjeldab tulekahjude 
menetlemisega seotud toiminguid ning oma 
tegevusi. 

 Praktikaaruandele on lisatud praktikandi enda 
vormistatud haldusmenetluse näidis-
dokumentatsioon. 

 Praktikant kirjeldab menetluse käigus toimuvat 
koostööd politseiga. 

 Praktikant nimetab teenuse osutamiseks 
vajaminevaid infosüsteeme ning programme 
ning kirjeldab/põhjendab nende kasutamist. 

 Praktikant loetleb üles Järelevalve 
Infosüsteemi testkeskkonda kantud tulekahju 
põhiandmestikud ning kirjeldab protsessi. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 
• osaleb menetlustoimingutega seotud 

tegevustes sh menetlusandmete kogumises ja 
menetlusdokumentide koostamises; 

• viib läbi tulekahjusündmuskoha tehnilist 
uurimist ja selgitab välja tulekahju tekkekoha 
ja oletatava tekkepõhjuse; 

• koostab haldusmenetluse näidisdokumendid; 
• tutvub tööks vajalike infosüsteemide ning 

programmidega. 

viib läbi väärteomenetlust. 
 

1) praktikaaruande koostamine; 
2) juhendaja hinnang praktikandi tegevustele 

praktika perioodil ja sobivusele töötamaks 
praktiseeritud ametikohal; 

3) praktika aruande suuline kaitsmine. 

1) Praktika aruanne 
• Praktika aruande lisas on praktikandi poolt 

vormistatud väärteomenetluse 
näidisdokumendid. 

2) Praktika juhendaja hinnang (hindamisleht) 

• juhendaja juhendamisel koostas 
väärteomenetluse näidisdokumendid 
(lisatud praktika aruandesse). 



Lõpphinde/-arvestuse tingimused ja kujunemine:  
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 (õpperühm/õppevorm) 

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

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

  36h 42h  78h 

 

 

 

PRAKTIKA SISU (õpperühm/õppevorm) 

TEEMA ÕPPEJÕUD TUNDE ISESEISEV TÖÖ JA KIRJANDUS 
 

Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamine ning 
väärteomenetluse läbiviimine. 

Käskkirjaga kinnitatud 
praktika juhendaja ja 
üldjuhendaja 

36 h 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. 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD: 
1. SKA PÄÄSTEKOLLEDŽI PRAKTIKA JUHEND 
2. Järvet, S., jt 2017. Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend. Sisekaitseakadeemia 
3. Päästeasutuse põhimääruse, ametnike ametijuhendid, töökorralduse rakendusjuhised ja valdkonda reguleerivad õigusaktid. 

Koostaja:Rait Pukk ja Kairi Pruul 
Kuupäev: 15.05.2018 


