1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
3. Õppekava koostamise alus
Tuleohutuse seadus §3 ja siseministri määrus “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid”.
Tuleohutuse seadusest tulenevalt on ettevõte või asutuse juht kohustatud korraldama
töötajale või teenistujale enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile
vastava tuleohutuse koolituse.
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 8 tundi, millest kõik on kontaktõpe.
5. Sihtgrupp
Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõte või ettevõtte omanik või asutuse
tuleohutuse eest vastutavad isikud (haldusjuhid, tehnika- ja tootmisjuhid,
majandusjuhatajad jms)
6. Õppe alustamise tingimused
Puuduvad
7. Eesmärk
Koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele
tuleohutuse paremaks konrraldamiseks ja enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes.
8. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte;
• korraldab ettevõtte tuleohutust;
• viib läbi ettevõtte tuleohutuse enesekontrolli;
• tunneb erinevaid tulekustutite liike;
• juhendab töötajaid tuleohutusalaselt.
9. Õppe sisu
Teema 1 Tulekahjude tekkepõhjused
 Riskide ja ohtude hindamine
 Tulekahjude ennetamine
 Tagajärgede ennetamine
Teema 2 Tuleohutuse korraldamine
 Vastutuse jagamine
 Seadusandlusest tulenevad kohustused
 Kohustuslik dokumentatsioon
Teema 3 Ehitusliku tuleohutuse tagamine
 Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
 Kandekonstruktsioonide tulepüsivus




Põlevmaterjalide ladustamine
Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

Teema 4 Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
 Erinevad paigaldised
 Omaniku/valdaja kohustused
 Hooldaja kohustused
Teema 5 Tuleohutuskoolitused
 Erinevad kohustuslikud koolitused
 Läbiviimise nõuded
Teema 6 Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
 Reguleerivad õigusaktid
 Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
 Aruande sisu
 Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.
Alus: vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3 p 2
Teadmiste test
10. Iseseisev töö
Puudub
11. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ja on
sooritanud õppekavas esitatud teemade kohta kirjaliku teadmiste testi. Mitteeristav
hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Kirjalik teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseid

12. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse tuleohutuse spetsialist-koolitajad.
Kalju Õunmann – Rakenduslik päästealane kõrgharidus, päästeteenistuses töötamise
kogemus 9 aastat. Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse tuleohutuse spetsialist-koolitaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1995.a.

