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LISA 3 Päästekorraldaja eriala kutsesobivuse vestluse hindamiskriteeriumid 2018/2019 õa 

1. Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaati 50 punkti süsteemis.  
2. Vastuvõtu lävend on 20 punkti.  
3. Iga kategooria peab olema hinnatud vähemalt 1 punktiga ehk üksikus kategoorias 0 punkti saanud kandidaat langeb konkurentsist välja, 

hoolimata teistes kategooriates kogutud punktide summast.  
4. Kutsesobivusvestluse raames hinnatakse ka kandidaadile tehtud taustakontrolli tulemust. Kui hinnang taustakontrollile on negatiivne, on 

kogu kutsesobivuse vestluse tulemus 0 punkti. 
 

 HINDAMISKRITEERIUMID 

Kategooria 1-3 punkti 4-6 punkti 7-10 punkti 

1. On motiveeritud 
päästekorraldaja erialal 
õppimiseks ja teadlik 
Häirekeskuse tööst. 

Teadmised Häirekeskusest ja 
päästekorraldaja tööst on üldised 
ja pinnapealsed. 

 
Ei ole päris kindel oma eriala 
valikus. 

Kandidaadil on piisavalt teadmisi 
Häirekeskuse ja päästekorraldaja 
tööst, kuid esineb ebatäpsusi 
päästekorraldaja töö kirjeldamisel.  
 
Oskab selgitada enda sobivust 
päästekorraldaja erialal 
õppimiseks.  
 

Kandidaadil on selge ettekujutust 
omandatavast erialast, on iseseisvalt uurinud 
Häirekeskuse ja päästekorraldaja töö kohta. 
 
On motiveeritud päästekorraldaja erialal 
õppimiseks ja töötamiseks ning oskab seda 
väga hästi põhjendada.  

2. Isikuomadused, hoiakud 
ja  väärtused vastavad 
teenistuskoha nõuetele. 
 

Nimetab ja kirjeldab mõnda  oma 
isikuomadust ning väärtust, mis 
üldjoontes vastavad 
päästekorraldaja erialal 
töötamiseks vajalikele 
isikuomadustele.  
 

Ennast iseloomustades toob välja 
päästekorraldajana töötamiseks 
vajalikud isikuomadused ja 
väärtused ning selgitab nende 
seost erialase tööga.  

Oskab põhjalikult kirjeldada oma isikuomadusi 
ja väärtusi, mis on vajalikud 
päästekorraldajana  töötamiseks ning nimetab 
arendamist vajavaid omadusi ning 
enesearendamise võimalusi.  

3. Tunneb avaliku sektori 
temaatikat. 
 

Teadmised avalikust sektorist on 
pinnapealsed. 

Kandidaadil on üldised teadmised 
avalikust sektorist ja oskab tuua 
näiteid avaliku sektori toimimisest. 

Teadmised avalikust sektorist on põhjalikud 
ning oskab selgitada avaliku sektori rolli 
ühiskonnas. 
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4. Vene keele oskus.  
 

  Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada 
kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. 
Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma 
seisukohti ja plaane. Saab aru põhilisest infost 
selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, 
vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt 
edastatud jutust. 

5. Arvuti kasutamise oskus. Kasutab operatsioonisüsteemi 
Windows ja/või OpenOffice 
tekstitöötlusprogrammi ning leiab 
ja kasutab veebipõhist 
informatsiooni. 
 

Kasutab operatsioonisüsteemi 
Windows ja/või OpenOffice  
erinevaid programme ning leiab ja 
kasutab veebipõhist 
informatsiooni. 

Kasutab vabalt  operatsioonisüsteemi 
Windows ja/või OpenOffice erinevaid 
programme ning leiab ja kasutab kiirelt 
veebipõhist informatsiooni. 

 


