
MOODULI RAKENDUSKAVA 
 
Sihtrühm: Metsanduse spetsialisti 5. taseme kutsehariduse taotlejad 
 
Õppevorm: statsionaarne  

Moodul nr 5 Metsamajanduslike tööde korraldamine Mooduli maht 8 EKAPit 

Mooduli vastutaja  

Mooduli õpetajad  

Mooduli eesmärk 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette korraldama ja dokumenteerima metsamajanduslikke töid. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Mooduli alustamiseks puuduvad erinõuded. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt teemahinnete keskmise hinde alusel, tingimusel, et metsamajanduslike tööde korraldamise  
ettevõttepraktika on arvestatud 

Õpiväljundid (ÕV) 
 
 
 
 

1) moodustab tööobjekti ja koostab 
tööobjekti tehnoloogilise skeemi, arvestades 
asjakohaste lubade ja kooskõlastuste 
nõudega;  

 moodustab metsanduslike tööde läbiviimiseks tööobjekti vastavalt ettevõtte 
protseduurireeglitele, kasutades asjakohast infosüsteemi 

 loetleb metsatöödeks vajalikke lube ja kooskõlastusi tehnoloogiliste rajatiste 
valdajatelt ja eramaaomanikelt   

 koostab tööobjekti tehnoloogilise skeemi 

2) kalkuleerib töökulud objektil ja määrab 
töötasustamise alused lähtuvalt objekti 
eripäradest;  

 eristab kululiike 
 kirjeldab töö tasustamise erinevaid võimalusi tulenevalt töö ja tööobjekti eripärast 

 kalkuleerib objekti töökulud 
3) koostab metsamajanduslike tööde 
korraldamisega seotud dokumente 
(metsateatised või kanded metsaregistrisse, 
tellimused, üleandmise-vastuvõtmise aktid, 
töökäsud, arved jne);  

 seostab metsamajanduslikke töid ja nende tegemiseks vajalikke dokumente 

 kirjeldab raamatupidamise algdokumendi mõistet ning koostab või haldab neid 
nõutaval viisil 

 sisestab dokumente ettevõttes kasutatusel olevatesse infosüsteemidesse.  

4) hindab kasvava metsa ja metsamaterjali 
rahalist väärtust  

 prognoosib sortimentide jaotust ja väljatulekut raietel; 
 hindab ümarmetsamaterjalide mahtu  

 hindab kasvava metsa ja metsamaterjali rahalist väärtust lähtuvalt turusituatsioonist 

 võrdleb erinevate müügiviiside tasuvust metsaomanikule 



Mooduli maht kokku 208 tundi: sellest  48 tundi on kontaktõpe, 30 tundi iseseisev töö ning  praktika  moodustab 130  tundi 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

P ÕV 
nr 

Õppemee-
todid 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

Lävend (3 või arv.) 4 5 

1. Tööobjekti 
moodustamine 

16 10 26 1 Loeng; 
arutelu, töö 
õppe-
kirjandusega; 
ülesanded; 
praktiline 
töö 

Eristav Individuaalse 
lähteülesan-
de tingimus-
tel põhineva 
juhtumi 
lahendamine 
iseseisva 
tööna  

Tööobjekti 
moodustamist on 
õigesti kirjelda-tud;  
lahendus kooskõlas 
lähteülesande 
tingimustega. 
Tööobjekti kohta 
on koostatud 
tehnoloogiline 
skeem 

Lisaks: 
Tehnoloogiline 
skeem on 
koostatud 
rohkem kui ühe 
lahenduse kohta 

Lahendus 
vormistatud 
korrektselt; 
õigusaktid viidatud  

Metsamajanduslike tööde 
liigid; tööobjekti mõiste ja 
selle moodustamine  

6 4 

Tööobjekti moodustamist 
reguleerivad õigusaktid 
ning neist tulenevad load 
ja kooskõlastused  

4 2 

Tööobjekti tehnoloogilise 
skeemi mõiste ja olemus 

6 4 

2. Kalkuleerimise alused 18 8 52 2       

Töötasustamise põhimõt-
ted. Palgaarvestuse aluse 
valik tulenevalt töö 
eripärast.  

4 0 Loeng; 
arutelu, töö 
õppe-
kirjandusega; 
ülesanded. 
Praktiline töö 

Eristav Kulukalkulat-
sioonide 
koostamine 
(lubatud 
kasutada 
abimaterjale)  
 

Liigitab õigesti 
kulud ning koostab 
õigesti 
kalkulatsiooni lihtsa 
tööüles-ande kohta 

Liigitab õigesti 
kulud ning 
koostab õigesti 
kalkulatsiooni 
keerukama 
tööülesande 
kohta 

Koostab õigesti 
kalkulatsiooni 
töökulude kohta 
rohkem kui ühe 
tehnoloogilise 
lahenduse korral 
ning võrdleb neid 
omavahel 

Kulude liigid (otsesed ja 
kaudsed kulud; püsi- ja 
muutuvkulud) ning nende 
arvestamine 
kalkulatsioonides   

4 0 

Maksud ja nende osa 
kalkulatsioonides 

4 0 

Kulukalkulatsiooni 
ülesehitus ja koostamine 

6 8 

3. Dokumenteerimine 0 0 26 3 Praktiline 
töö; kajastus 
praktikaaru-
andes 

Mitteeristav Töökäsu ja 
akti 
koostamine 

On koostanud õigesti töökäsu ning töö üleandmis-
vastuvõtmisakti etteantud töö kohta  Raamatupidamise 

algdokumendi mõiste, 
liigid ja haldamine 

0 0 



tulenevalt ettevõtte 
sisekorrast 

Töötasustamisega seotud 
dokumendid: töökäsk, töö 
üleandmise ja 
vastuvõtmise akt 

0 0 

4. Metsa ja puidu müük 10 16 26 4 Loeng; 
arutelu, töö 
õppe-
kirjandusega; 
ülesanded 

Eristav Kontrollkü-
simusi ja 
rakendus-
ülesandeid 
sisaldav test 

Annab õiged 
vastused 
küsimustele 
müügiviiside ning 
maksustamise 
kohta  

Lisaks: lahendab 
etteantud 
müügikaasuse 
kooskõlas 
õigusaktide 
nõuetega   
 

Lisaks: lahendab 
etteantud 
müügikaasuse 
optimaalse 
kasumlikkuse 
põhimõttest 
lähtuvalt  

Müügiviisid ja müüki 
reguleerivad õigusaktid 

2 4   

Metsakinnistute müük 2 2 

Metsamaterjalide 
müügileping; selle sisu ja 
vorm. Tüüplepingud ja 
tüüptingimused. 

4 0 

Metsamüügi korraldus 
(RMK müügiviisid, ühis-
müük Erametsakeskuse 
kaudu jm) 

2 2 

Metsamaa ja metsatulude 
maksustamine 

2 4 

Müügiviisi valiku 
kriteeriumid 

2 4 

 

https://www.siseveeb.ee/luua/kutseope/oppetoo/tookava/tookava_valjund?tookava=884

