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P_6. Spetsialisti
praktika
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ne ja ettevõtlus

P_4. Puidu varumine

P_3. Metsa hindamine

P_1. Sissejuhatus
erialasse

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

P_2.Metsakasvatuslike
tööde planeerimine ja
korraldamine

Seosed kutsestandardi „Metsamajanduse spetsialist, tase 5“
kompetentside ja metsamajanduse spetsialist õppekava
moodulite vahel.

B.2.1. Metsamajanduslike tööde
planeerimine ja korraldamine
B.2.1.1. Planeerib ja korraldab metsauuenduse
rajamist, arvestades kehtivaid nõudeid,
metsaandmeid ja metsakasvatuslikke
põhimõtteid. Hindab tehtud uuendustööde
kvaliteeti.

X

X

B.2.1.2. Planeerib ja korraldab metsauuenduse
hooldamist ja valgustusraiet, arvestades
kehtivaid nõudeid, metsaandmeid ja
metsakasvatuslikke põhimõtteid. Hindab tehtud
metsauuenduse hooldamise ja valgustusraie
kvaliteeti.

X

X

B.2.1.3. Prognoosib takseerandmetest
lähtudes ja/või paikvaatluse alusel raiest
tulevat puidu sortimenti ja eeldatavat mahtu.

X

B.2.1.4 Planeerib ja korraldab raieid, lähtudes
tootmisülesandest ja arvestades kehtivaid
nõudeid, metsaandmeid ja metsakasvatuslikke
põhimõtteid. Hindab tehtud raiete kvaliteeti.

X

X

X

X

X

B.2.1.5 Hindab puidu sortimendi kvaliteeti ja
mahtu, lähtudes kvaliteedinõuetest, puidu
sortimendi lehest ja mahu hindamise
meetoditest.

X

X

B.2.1.6 Peab laoarvestust, lähtudes puidu
sortimendist, mahust ning laoliikumise
kannetest.

X

X

1

B.2.1.7 Planeerib ja korraldab puiduvedu,
arvestades ilmaolusid, lähte- ja sihtkohti,
laoplatside eripära, teedevõrku ja ajalisi ning
muid piiranguid.

X
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X

B.2.2 Kutset läbivad kompetentsid
B.2.2.1. Töötab eesmärgipäraselt, planeerib
oma aega ja tegevusi ning arvestab võimalike
muutustega töökorralduses või ümbritsevates
oludes.

X

X

X

X

B.2.2.3. Vastutab enda tööülesannete täitmise
eest.

X

X

B.2.2.4. Osaleb meeskonnatöös ja annab oma
panuse ühise tulemuse saavutamiseks.

X

X

B.2.2.5. Kasutab ise ja jälgib, et
meeskonnaliikmed kasutaksid materjale ja
töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult
ning töötaksid ettevõtte kasumlikkust järgides.

X

X

B.2.2.2. Jälgib tähtaegadest ning töö
etappidest kinnipidamist.

X

B.2.2.6. Täiendab ennast tööalaselt, õpib ja
omandab uusi oskusi ning töövõtteid,
meetodeid ja tehnikaid.

X

B.2.2.7. Hindab oma töös ettetulevaid
ohufaktoreid. Väldib ja ennetab metsa-,
pinnase- ja keskkonnakahjustuste tekkimist
ning võtab kasutusele abinõud riskide
maandamiseks. Käitub ohuolukordades (nt
metsapõleng) adekvaatselt, annab
õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub
professionaalse abi.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B.2.2.8. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka
mittetäieliku info alusel (sh keerulisi ja riski
sisaldavad otsused).

X

B.2.2.9. Teeb koostööd klientide ja
partneritega.

X
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X

X

P_1. Sissejuhatus
erialasse

P_2.Metsakasvatuslike
tööde planeerimine ja
korraldamine

P_3. Metsa hindamine

P_4. Puidu varumine

P_5.Karjääriplaneerimi
ne ja ettevõtlus

P_6. Spetsialisti
praktika

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

B.2.2.10. Kasutab oma töös arvutit järgmistes
osaoskustes: infotöötlemine, kommunikatsioon
ja ohutus iseseisva kasutaja tasemel,
sisuloome ja probleemilahendus algaja
kasutaja tasemel

X

X

X

X

X

X

B.2.2.11. Valdab eesti keelt tasemel B2 ja
vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1

X

X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud
kompetentsi

3

X

