
MOODULI RAKENDUSKAVA 

 

Sihtrühm: Metsamajanduse spetsialisti 5. taseme kutsehariduse taotlejad 

 

Õppevorm: mittestatsionaarne  

Moodul nr 6 Spetsialisti praktika Mooduli maht 15 EKAPit 

Mooduli vastutaja  

Mooduli õpetajad  

Mooduli eesmärk 

 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette töötama iseseisvalt metsanduslikes ettevõtetes 

Nõuded mooduli 

alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 

lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse mitteeristavalt 

Õpiväljundid (ÕV) 

 

 

 

 

1) koostab metsaeraldiste takseerkirjeldusi ja 

annab metsamajanduslike soovitusi; 
 teeb kameraaltöid enne paikvaatlust; 

 inventeerib metsas silmamõõduliselt ja prognoosib väljatulekut; 

 koostab metsamajandamiskava koos metsakasvatuslike soovitustega; 

 arvutab kasvava metsa rahalist väärtust; 

2) planeerib ja korraldab metsakasvatuslike 

töid (IS; HD; VA; HR; SR); 
 planeerib takseerkirjelduse ja paikvaatluse põhjal metsakasvatuslike tegevusi; 

 korraldab erinevaid metsakasvatuslike töid; 

 kontrollib erinevate metsakasvatuslike tööde kvaliteeti ja teeb ettepanekuid kvaliteedi 

tõstmiseks; 

3) ) planeerib ja korraldab uuendusraieid 

majandus- ja piirangutega metsades; 
 planeerib uuendusraie tehnoloogilise lahenduse majandus- ja piirangutega metsades; 

 kontrollib jooksvalt tööde kvaliteeti ja teeb ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks; 

 teeb harvesteri kontrollmõõtmisi; 

4) planeerib ja korraldab puiduvedu;  planeerib laoplatside tehnoloogilisi lahendusi; 

 planeerib logistilisi lahendusi väljaveo optimeerimiseks; 

 korraldab puiduvedu; 

5) peab laoarvestust  inventeerib ladusid; 

 prakeerib mittekvaliteetset sortimenti; 

 kasutab laotarkvara 



6) teeb koostööd kolleegide, klientide ja 

partneritega 
 kooskõlastab metsakasvatuslike tegevusi asjaomaste isikutega; 

 suhtleb partneritega metsanduslike tegevuste elluviimisel; 

 kooskõlastab laoplatside, kokku- ja väljaveo lahendusi; 

  



Praktikamooduli maht kokku 390 tundi: kontaktõpe moodustab 26 tundi ja iseseisev töö 156 
Teemad, alateemad K  

 

IT  

 

P ÕV 

nr 

Õppe-

meetodid 

Hinda-

mine 

Hindamis-

meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

Lävend (3 või arv.) 4 5 

Metsade hindamine  50 60 1,6 

Iseseisev töö 
Mitte-

eristav 

Tööpass, 

praktika-

aruanne 

Moodul hinnatakse positiivselt kui õpilane on praktikal 

viibides täitnud tööpassis nõutud teemad ja juhendaja on seda 

allkirjaga kinnitanud ning õpilane on koostanud tööpassi 

põhjal nõuetekohase praktikaaruande. 

1. Takseerimine     

2. Kasvava metsa 

väärtuse arvutamine 
    

3. Metsamajanduslike 

soovituste andmine 
    

Metsade majandamine  50 118 
2,3,

6 

1. Metsauuenduse 

planeerimine ja 

korraldamine 

    

2. Hooldusraiete 

planeerimine ja 

korraldamine 

    

3. Uuendusraiete 

planeerimine ja 

korraldamine 

    

Puidu väljavedu  50 30 
4,5,

6 

1. Puidu väljaveo 

planeerimine ja 

korraldamine 

    

2. Laoarvestuse 

pidamine 
    

Praktikaseminar, kutseeksam 26 6   
Vestlus, 

iseseisev töö 

Mitte-

eristav 
Eksam 

Õpilane sooritab positiivselt eksami vastavalt metsa-

majanduse spetsialist, tase 5, kutseeksami hindamisjuhendile 

ja kaitseb, praktikaaruande abil, vestlusel hindamis-

komisjoniga õpiväljundite saavutatust 


