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    SISSEJUHATUS 

Tööpass on koostatud praktikal omandatud oskuste tunnustamiseks ja hindamiseks. Tööpass aitab nii õppijal, 

juhendajal kui ka koolil jälgida praktiliste oskuste omandamist. 

Juhul kui oled veendunud, et oskad iseseisvalt sooritada mõnd tööpassis kirjeldatud tööd, esita tööpass 

juhendajale ja palu endale anda vastav praktiline töö hindamiseks. Tööpassis nõutavaid töid võid sooritada ka 

mujal, kui oma praktikaettevõttes. 

Kui avastad, et mõnd oluliselt vajalikku tööd ei ole nimistus, võid selle tühjadesse lahtritesse julgelt juurde 

kirjutada. NB! Praktika viimasel lehel olevasse tabelisse tuleb märkida kõikide praktiliste tööde hindamist 

teostanud juhendajate nimed, ametikohad ja kontaktid ning juhendaja ettevõtte andmed. 

Hindamine: 

Juhendaja annab töö kohta allkirja siis, kui on veendunud, et õppija on töö sooritanud tasemel, mida temalt 

eeldatakse (oskab töövõtteid ja saab ülesandega hakkama). 

Tööpass esitatakse praktika koordineerijale. 

Praktika jaguneb mõõtmispraktikaks metsa majandavas ettevõttes ja metsakorralduspraktikaks 

metsakorraldusega tegelevas ettevõttes. 

Õppija leiab endale mõõtmispraktika ettevõtte hiljemalt esimese õppeaasta jaanuari lõpuks ja teavitab 

sellest praktikakoordineerijat, kes vormistab praktikalepingu.  

Metsakorralduspraktika ettevõte tuleb leida hiljemalt teise õppeaasta jaanuari lõpuks. 

 



TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

1. Mõõdab ja hindab puiduvarumisettevõtte meeskonnas kasvava metsa takseertunnuseid, kasutades asjakohaseid 
töövahendeid 

1.1 Veendub kaarti või 
elektroonilisi abivahendeid 
kasutades tööala õigsuses 

  

1.2 Määrab kasvava metsa 
takseertunnuseid, kasutades 
asjakohaseid töövahendeid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

2. Prognoosib ligikaudse raiemahu raielangil ja selle jagunemise sortimentide lõikes 

2.1 Määrab raielangi 
potentsiaalse raiemahu, 
kasutades 
standardtabeleid või 
infotehnoloogilisi 
vahendeid 

  

2.2 Prognoosib raiutavaid 
sortimente, kasutades 
vastavaid metsakorralduslikke 
tarkvaralisi rakendusi. Hindab 
puidu koguseid ning tehtud 
tööde mahtu ja metsamaterjali 
kvaliteeti 

  

 

 

 



TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

3. Inventeerib välitööde käigus metsakorraldusettevõtte meeskonnas iseseisvalt metsaeraldisi, kasutades 
asjakohaseid meetodeid ja töövahendeid 

3.1 Inventeerib 
silmamõõduliselt ja 
instrumentaalselt metsaeraldisi, 
lähtudes õigusaktidest ja metsa 
takseertunnustest 

  

3.2 Koostab metsaeraldiste 
takseerkirjeldusi, kasutades 
vastavaid 
metsakorralduslikke 
tarkvaralisi rakendusi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

4. Koostab lähtudes inventeerimisandmetest metsamajandamiskava, kasutades asjakohaseid digilahendusi ja 
erialast sõnavara 

4. Planeerib 
metsamajanduslikke töid ja 
annab metsamajanduslikke 
soovitusi lähtuvalt 
takseerkirjeldusest, 
õigusaktidest ja 
keskkonnanõuetest, omaniku 
huvist, arvestades samal ajal 
erinevate metsa majandamise 
piirangutega 

  

 

 



TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

5. Suhtleb koostööpartneritega vastastikust lugupidamist ülesnäitaval viisil, esitades asjakohase teabe selgelt ja 
kontekstikohaselt 

5. Suhtleb koostööpartneritega 
vastastikust lugupidamist 
ülesnäitaval viisil, esitades 
asjakohase teabe selgelt ja 
kontekstikohaselt 

  

 

TÖÖ NIMETUS 
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes  

( täidab õppija ) 
Töö hindaja: 
Nimi, allkiri                   

6. Töötab vastutustundlikult, järgides töötamisel töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnaohutusnõudeid 

6. Töötab vastutustundlikult, 
järgides töötamisel 
töötervishoiu, tööohutuse ja 
keskkonnaohutusnõudeid 

  



TÖID TEOSTATI JÄRGMISTES ETTEVÕTETES 

ETTEVÕTTE 

NIMI 
AADRESS Tööd hinnanud juhendaja nimi, ametikoht ja 

kontaktandmed (telefon, e-post) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


