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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Korstnapühkija III

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Chimney sweeper III

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Korstnapühkija III kutsetunnistuse omanik:
- kontrollib kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tuleohutust;
- puhastab kütte- ja ventilatsioonisüsteeme;
- puhastab pliite, soemüüre, ahjusid, kaminaid, gaasiseadmete viima- ja suitsulõõre;
- teavitab elanikkonda küttesüsteemide õigest kasutamisest;
- teavitab avastatud puudustest kütte- ja ventilatsioonisüsteemides ;
- hindab ja teeb ettepanekuid olemasolevatele küttesüsteemide kohta;
- tagab tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna;
- tunneb korstnapühkija tööd käsitlevaid õigusakte, mis puudutavad tule- ja tööohutust ja ehitust;
- tunneb ohutusnõudeid kütte- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamisel;
- tunneb korstnate ja kütteseadmete ehitusmaterjale;
- oskab kasutada ja seadistada ventilatsioonisüsteemide ja korstnate puhastamisel ning ohutuse hindamisel; kasutatavaid
tehnilisi vahendeid ja tööriistu;
- annab kütte- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamise konsultatsioone;
- kasutab mõõteriistu.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

(1) Kui on kohaldatav

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi III kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

1. teadmiste eksam (kirjalik test);
2. oskuste eksam (proovitöö või praktika juhendaja hinnang);
3. vestlus/intervjuu või
4. dokumentide alusel.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

