LISA 2.1

Seosed kutsestandardi „Metsatehnik, tase 4“ kompetentside ja metsatehniku õppekava moodulite vahel.
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P_6. Karjääri planeerimine
ja ettevõtluse alused
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B.2.1. Metsamajanduslike tööde tegemine
B.2.1.1. Veendub kaarti või elektroonilisi
abivahendeid kasutades tööala õigsuses.

X

B.2.1.2. Rajab metsauuendust, arvestades
uuendatava ala tingimusi ja
metsakultiveerimismaterjali tüüpi.

X

B.2.1.3. Kontrollib metsauuendustööde kvaliteeti ja
nõuetele vastavust (nt metsataimede
kinnitustugevus pinnases, istutussügavus,
istutuskoha valik, metsataimede ja külvikohtade
algtihedus jne).

X

B.2.1.4 Hooldab metsauuendust ja noorendikku.
Kontrollib tööde kvaliteeti ja nõuetele vastavust,

X
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lähtudes tööülesandest (tulevikupuistuks sobilike
puude kvaliteet, nende arv hektaril ja vahekaugus).
B.2.1.5 Valib raietel ja metsauuendust hooldades
metsakasvatuslikust eesmärgist (puude
kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu
koosseisu kujundamine, optimaalse puude
vahekauguse tagamine, säilik- ja seemnepuude
valimine ja ökotoni kujundamine jm) lähtudes
kasvama jäävad puud.

X

X

B.2.1.6 Hindab tootmisülesandest lähtudes puidu
sortimendi kvaliteeti ja mahtu.

X

B.2.1.7 Haldab tööks vajalikke dokumente (nt
leping, metsateatis, puidu sortimendi leht, raielangi
tehnoloogiline kaart, raie üleandmise ja
vastuvõtmise akt jne) vastavalt ettevõtte
töökorraldusele, töö eripärale ja õigusaktide
nõuetele.

X

B.2.2. Metsakorraldus
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X

X

X

B.2.2.1. Kaardistab takseertunnuste põhjal
metsaeraldisi, kasutades selleks topograafilisi
materjale ja elektroonilisi abivahendeid.
B.2.2.2. Inventeerib metsa, kasutades
metsainventeerimise töövahendeid (nt
kõrgusmõõtja, juurdekasvupuur, talmeeter,
relaskoop, mullapuur, klupp jt ) ja lähtudes
õigusaktidest ja metsa takseertunnustest.

X

B.2.2.3. Koostab lähtudes metsainventeerimise
andmetest ja õigusaktidest metsamajanduskava.
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X

X

X

X

X

X

B.2.3 Kutset läbivad kompetentsid
B.2.3.1. Töötab eesmärgipäraselt, planeerib oma
aega ja tegevusi ning arvestab võimalike
muutustega töökorralduses või ümbritsevates
oludes.

X

X

X

X

X

X

X

B.2.3.2. Jälgib tähtaegadest ning töö etappidest
kinnipidamist.

X

X

X

X

X

X

X

B.2.3.3. Vastutab enda tööülesannete täitmise
eest.

X

X

X

X

X

X

X
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B.2.3.4. Osaleb meeskonnatöös ja annab oma
panuse ühise tulemuse saavutamiseks.

X

X

X

X

X

X

X

B.2.3.5. Kasutab materjale ja töövahendeid
heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab
ettevõtte kasumlikkust järgides.

X

X

X

X

X

X

X

B.2.3.6. Täiendab ennast tööalaselt, õpib ja
omandab uusi oskusi ning töövõtteid, meetodeid ja
tehnikaid.

X

X

X

X

X

X

X

B.2.3.7. 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

B.2.3.8. 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

X

B.2.3.9. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2

X

X

X

X

X

X

X
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(Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused) ja on
võimeline suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles
tasemel A.2.
X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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