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1) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
2) Kutsestandard „Raietööline, tase 2“, kinnitatud Metsanduse
Kutsenõukogu otsusega 14/20.02.2014
Õppekava
Pärast õppekava läbimist õpilane
õpiväljundid
1) teeb iseseisvalt lihtsamaid raietöid etteantud tööülesande järgi;
2) töötab põhiliselt trasside raietel: sihid, teeservad, kraavid, liinikoridorid;
3) kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaage;
4) töötab ohutult ja ergonoomiliselt ning hoiab korras oma turvavarustust
ja muud tööks vajaliku varustust.
Õppekava läbinu tuleb toime tavapärastes suhtlussituatsioonides;
juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes
keskkondades, väljendab oma ideid ning kasutab vajalikul määral
infotehnoloogilisi võimalusi.
Õppekava rakendamine: statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe
Nõuded õpingute alustamiseks: Raietöölise õppekaval õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse
olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
õpiväljundite saavutamist, mida tõendatakse raietööline, tase 2, kutseeksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav
Kutsekvalifikatsioon
Raietööline, tase 2
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid: 15 EKAPit, sh moodulitesse 1-3 lõimitud praktilist tööd ja praktikat
vähemalt 70%.
Nimetus
Maht,
Õpiväljundid
EKAP
Õppija:
Raietöö alused
9
1) oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi
puhul adekvaatselt
2) kasutab ja hooldab iseseisvalt metsurivarustust
(kett- ja võsasaed ning turvavarustus)
3) teeb iseseisvalt ettemärgitud puude raietöid kett- ja
võsasaega
4) hindab metsamaterjalide mahtu
Metsatööde praktika
3
1) töötab mootorsaega uuendusraietel või
trassiraietel, juhindudes etteantud tööülesandest
ning õigusaktidest
2) teeb hooldusraieid ettemärgitud puistutes või
vastavalt etteantud juhistele
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Tööalase suhtlemise alused

3

3) puhastab võsalõikuriga sihte, kraave, teeservi,
liinikoridore, trasse jm, lähtudes tööülesandest ning
ohutusnõuetest
4) hooldab oma turva- ning töövarustust
1) mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma
tööelus
2) mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab
juhendamisel võimalusi nende rahuldamiseks
3) kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja
kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel
4) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Õppekava kogumaht
15
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Elle Belials
ametikoht: õppekorralduse spetsialist
telefon: 776 2121
e-post: elle@luua.ee
Märkused :
1. Moodulite rakenduskavad saadaval http://luua.kovtp.ee/oppekavad
2. Lisad
2.1. Eriala kompetentside vastavustabel

