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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)

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Electrical network installer, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 täidab madal- ja kõrgepinge elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega
seonduvaid varieeruvaid ülesandeid. Ta töötab iseseisvalt või töö juhtijana olukordades, kus võivad ette tulla ettearvamatud
muutused. Võtab vastutust teiste töötulemuste ning kaastöötajate ja töötsoonis viibivate kõrvaliste isikute ohutuse eest.
Pärast vastava täienduskoolituse läbimist võib ta teha elektritöid kõrgepinge alajaamades, kõrgepingeliinidel, trammi- ja
trollivõrgu ning elektriraudteede alal, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmisel või mõõteseadmetega tehtavas töös.

Töö kavandamine ja ettevalmistamine
- Tööülesande sisuga tutvumine ja riskide hindamine.
- Oma tegevuste kavandamine.
Töökeskkonna ohutuse tagamine objektil
- Elektri- ja tuleohutuse tagamine.
- Eritööde ohutuse tagamine.
- Tegutsemine tööõnnetuse korral.
- Ohutusalane juhendamine.
Välispaigaldiste ja seadmete ehitamine ja käit
- Töökoha organiseerimine.
- Kuni 20 kV õhuliinide ehitamine.
- Kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine.
- Välisvalgustuse paigaldamine.
- Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine.
- Arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamine ning häälestamine.
- Paigaldiste käit ja hooldus.
- Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
Juhtimine ja juhendamine
- Töö korraldamine.
- Töötajate juhendamine.

Valitavad tööosad:
- Kõrgepingeliinide tööd, alates 35 kV.
- Kõrgepinge alajaama tööd.
- Mõõteseadmetega tehtavad tööd.
- Trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee tööd
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- Elektri tootmine alternatiivenergiaallikatest

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.

(1) Kui on kohaldatav

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 kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

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

