
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÕPPEKAVA 

 
Kursuse nimetus:  Tuletöö tegemise koolitus 

Õppekavarühm:   Töökaitse/ töötervishoid ja tööohutus 

Õppekava koostamise alus:   30.08.2020. a vastu võetud määrus nr 38 „Nõuded tuletöö 

tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele“. Määrus on 

kehtestatud „Tuleohutuse seaduse“ § 14 lõike 4 alusel. 

Õppe kogumaht (ak tundides): 8  

Auditoorse töö maht:   7 

Praktilise töö maht:   1 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö toimub loengusaalis, mis on varustatud arvuti ja projektori ja 

internetiühendusega. 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

- töötajad kelle tööks on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja 

lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu 

põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.  

 

Õppe eesmärgid: 

- on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. 

 

Õpiväljundid: 

- omab teadmisi ja oskusi ohutu tuletöö tegemiseks; 

- hindab tule kasutamisega seotud riske; 

- tunneb erinevaid liike tulekustuteid; oskab kasutada tulekustutit; 

- orienteerub seotud õigusaktides. 

Õppesisu:  

Auditoorne töö – 7 ak tundi 

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus 

- Tuletöö olemus ja liigid. 

- Tuletööga kaasnevad riskid. 

- Tulekahju olemus ja selle levik. 

- Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused. 

Ohutus tuletöö tegemisel 

- Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded. 

- Nõuded tuletöö tegemiseks. 

- Vajalikud tingimused tuletööks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859?leiaKehtiv


- Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine 

- Tulekustutusvahendid tuletöö kohas. 

- Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine. 

Tulekahju korral tegutsemine  

      -     Käitumine tulekahju korral. 

- Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid. 

- Tulekustutusvahendite kasutamine. 

Teoreetiliste teadmiste kontroll  

- Kirjaliku testi läbiviimine 

Praktiline töö – 1 ak tund 

- Praktiline kustutusharjutus.  

 

Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutus 

Õppematerjalide loend: 

www.riigiteataja.ee 

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid. 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid : 

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava 100% läbimine ja kirjaliku testi tegemine, vastavalt 

hindamiskriteeriumidele.  

Hindamismeetod: kirjalik test 

Hindamiskriteeriumid: test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70%. Test hõlmab kõiki 

koolituse ajal käsitletud teemasid. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Aleksei Sedov, kõrgharidus, Päästeinspektor, tase 5, Päästejuht, tase 6 
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