
Kalatöötleja õpetus/kursus 

Koolituse andmed: 

Asutus: Kihnu Kala AS  

Toimumiskoht: Vana –Sauga 24, Pärnu 

Toimumisaeg: 01.03.21- 01.03.22a.,  

Koolituse tutvustus. Kellele on koolitus mõeldud:  

Inimesed, kes soovivad saada algteadmisi iseseisvaks tööks kalatöötlemistehastes, kus 

külmutatakse, soolatakse ja pakendatakse kalatoodangut. 

Koolituse aeg ja kestvus: 

Algus kell 9.00 kuni kell 14.00, 5 päeva, 5 akadeemilist tundi korraga, kogumaht 25 

akadeemilist tundi: 9 teooria tundi ja 16 praktika tundi. 

Kursuse eesmärk:  

Õpetada välja kalatöötlejad tööks erinevate tootegruppide ja nendest tulenevalt kalatööstuses 

kasutavate seadmete kasutamiseks. 

Kursus koosneb alljärgnevatest teemadest: 

1. Kala külmutamine. 

2. Soolamistehnika (vürtside kasutamine, realiseerimisaeg), head tavad, erinevad 

pakendid. 

3. Kasutatav käsitsi rookimistehnika (räim, kilu, tint) 

4. Külmutatud, soolatud valmistoodangu pakendamine, markeerimine, (Euroopa Liidu 

nõuded) 

5. Valmistoodangu ladustamine külmkambrites, Cargo plaani koostamine, erinevad 

temperatuurirežiimid. 

6. Käsikahveltõstuki kasutamine (1,5t), hooldus, ohutustehnika. 

7. Hügieeni nõuded kalandusettevõtetes. 

8. Desinfitseerimise, pesuainete kasutamise reeglid. 

9. Külmkambrites, soolamistsehhis, siseruumides töötamine  ja ohutustehnika. 

10. Mõisted „puhas tsoon“, „must tsoon“. 

11. Tööriiete ja kaitseriiete valik, kasutus ja ohud. 

12. Küsimused, vastused. Tõendi väljaandmine. 

Kursusel osalejad saavad tutvuda reaalse ettevõtte töö- ja tootmisega. Esitatakse õppefilmi 

erinevate toodangute tootmisprotsessist.   

Koolitatav omab ülevaadet ettevõtte tegevusvaldkonnast ja eesmärkidest, juhtimis- ja 

administratiivsest struktuurist, sisekorrast, töökorraldusest, meeskonnatöö põhimõtetest, 

tööülesannetest ja töömeetoditest, tehnilisele dokumentatsioonile esitatavatest nõuetest, 

kvaliteedi- ja tööohutusega seotud aspektidest. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine ühe kursuse 

vähemalt 85% kontakttundides ja praktikas. 

Õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimu. 

Koolituse lõppedes väljastatakse pidaja poolt tõend koolitusel osalejale. 

 

 



Isikuandmete kogumine ja töötlemine. 

Koolitusasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e- post, osaleja 

telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise 

tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt 

isikukaitse seadusele §6. 

 

Kursuse läbiviia: Sergei Kozlov – kalatoodete tehnoloog, külmutusseadmete spetsialist,  

lõpetanud kutsepedagoogika kursused Tartu Ülikoolis. 

Kursuse keel: Eesti, vene. 

Kursuse gruppi suurus: 2-8 inimest. 

Kursuse maksumus: 2400€ +km/ 1 inimene (sisaldab vajalike materiaale, kohvipause) 

Suvekuude soodustus: 1000 +km/ 1 inimene (sisaldab vajalike materiaale, kohvipause) 

Kontakt: Sergei Kozlov 

Tel. 5045610 

E-mail: as.kihnu.kala@neti.ee 


