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Tööpass on kooli praktikadokument, millega õppija tõendab praktika õpiväljundite saavutamist.  Tööpassi koostamise aluseks on 
Arboristi 4. taseme kutse kompetentsid ja tgevusnäitajad.

Kui mõnda sooritatud arboristitööd ei ole nimistus, võid selle tühjadesse lahtritesse  juurde kirjutada.
Kõik tööpassis loetletud kompetentsid peavad olema tõendatud!

NB! Juhendaja annab töö kohta allkirja alles siis, kui on veendunud, et õppija on töö sooritanud tasemel, mida temalt eeldatakse 
(oskab töövõtteid ja saab ülesandega hakkama)!

Täiedetud tööpass esitatakse koolipoosele praktikajuhendajale.

Juhul kui oled veendunud, et oskad iseseisvalt sooritada mõnd tööpassis kirjeldatud tööd, esita tööpass juhendajale ja palu endale 
anda vastav praktiline töö hindamiseks. Eduka sooritamise märgib juhendaja tööpassi. Tööpassis nõutavaid töid võid sooritada ka 
mujal, kui oma praktikaettevõttes. Sel juhul palu anda hinnang oma oskuste kohta otsesel tööandjal.  

    SISSEJUHATUS
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 1.1. Hindab töömaad ja selle eripärast 
tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja 
turvavahendid vastavalt töö iseloomule. 
Veendub töö- ja turvavahendite 
korrasolekus.

1.2. Töötab võsasaega lähtudes 
tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja 
ohutuid töövõtteid.

1.3. Töötab kettsaega lähtudes 
tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja 
ohutuid töövõtteid.

1. Võsa-ja kettsaagidega töötamine 

Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

1.4. Hooldab töö- ja turvavarustust, 
lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- 
ja hooldusjuhendeid.

1.5. Annab õnnetusjuhtumi korral 
vältimatut abi, vajadusel kutsub 
professionaalse abi ja teavitab 
õnnetusjuhtumist .

2.1. Tähistab istutustööde teostamise 
koha, tagamaks võimalike kõrvalseisjate 
turvalisuse. Valmistab ette istutuskoha, 
lähtudes tööülesandest ning arvestades 
istiku ja selle juurestiku suurust, 
kasvupinnase iseloomu ning muid 
asjaolusid.

2.2. Valib istutamiseks kvaliteetsed ja 
tööülesandele vastavad istikud. Tagab 
objektil olevate taimede nõuetekohase 
hoiustamise.

2 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

2.3. Istutab puittaimi, arvestades istiku 
eripära ja puu bioloogiat ning projektist ja 
kasvukohast tulenevaid nõudeid.

2.4. Valmistab püsival kasvukohal kasvava 
puu juurekava ja võra ette 
ümberistutamiseks uuele püsivale 
kasvukohale.

2.5. Teeb istutatud  või ümberistutatud 
puudele järelhooldust, lähtudes 
tööülesandest, puu ja kasvukoha 
eripärast ning bioloogiast. Kasutab 
järelhoolduseks sobivaid töövahendeid ja -
materjale. Hindab visuaalselt istutatud 
taimede seisundit ja hooldusvajadust 
ning rakendab vajadusel meetmeid 
taimede juurdumise ja elujõulisuse 
2.6. Korrastab objekti ja taastab 
haljastuse.
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

3.1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad 
riskide maandamise meetmed.

1.15 Puude ehitusaegse kaitsmise 
3.2. Hindab hoolduslõikuse vajadust, 
arvestades puu seisundit, bioloogiat, 
kasvukohta (tänav, park, parkmets, 
koduaed, õhuliini lähedus vm) ja 
majandamissuunda. Planeerib lõikustöid 
lähtudes hoolduslõikuse vajadusest, 
mahust, võimalikest riskidest ning 
võrasse tõusmise meetodist.

3.3. Teeb puittaimede kujunduslõikust, 
lähtudes puu bioloogiast ja liigilisest 
eripärast ning majandamissuunast, 
kasutades sobivaid töövahendeid ja 
ohutuid töövõtteid.

3. Puittaimede lõikamine ja raie
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

3.4. Teeb puittaimede hoolduslõikust 
(võra puhastamine, harvendamine, 
tõstmine) kas tõstukilt või köielt, lähtudes 
puu bioloogiast, vanusest, tervislikust 
seisundist, liigilisest eripärast ja 
majandamissuunast, kasutades sobivad 
töövahendeid ja ohutuid töövõtteid. 

3.5. Hindab langetamise ohufaktoreid ja 
langetab turvaliselt puid (täistüvedena 
või sektsioonidena). Tagab raie käigus 
inimeste, vara ja ümbritseva keskkonna 
ohutuse. Vastavalt tellijaga sõlmitud 
kokkuleppele järkab langetatud tüved ja 
käitleb raiejäätmeid. 

3.6. Hooldab parkmetsi, lähtudes 
parkmetsa hoolduskavast ja/või 
parkmetsa majandamise ja ökoloogia 
põhimõtetest.
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

3.7. Vastavalt tellijaga sõlmitud 
kokkuleppele käitleb raiejäätmeid ja 
taastab haljastuse.

4.1. Planeerib lõikustööd, lähtudes 
viljapuude bioloogiast ning seisundist.

4.2. Teeb viljapuude hoolduslõikust 
kasutades asjakohaseid töövahendeid, 
lähtudes puu liigist, sordist, pookealuse 
tüübist, hooldusvajadusest ja seisundist.

4.3. Kaitseb viljapuude tüvesid ja võrasid 
kahjustavate mõjude eest, lähtudes 
liigist, kasvukohast ja kahjustavatest 
teguritest (päikesekahjustus, ulukid, 
mehaanilised vigastused jne).

4. Viljapuude hooldamine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

4.4. Hindab väetamisvajadust ja väetab.

4.5. Teeb taimekaitsetöid, lähtudes 
kahjustuse iseloomust (kahjurid, 
haigused) ning preparaatide 
kasutusjuhistest.

5.1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad 
riskide maandamise meetmed.

5.2. Rakendab ehitusobjektil kasvavate 
puittaimede võra, tüve ja juurte kaitseks 
asjakohaseid meetmeid, lähtudes puu 
bioloogiast ja puu kaitset reguleerivate 
normdokumentide ning muude 
ettekirjutuste nõuetest. 

5. Puittaimede erihooldustööde tegemine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

5.3. Valib sobiva tugivöö tüübi, 
paigaldamise skeemi ja materjali. 
Paigaldab puudele tugivööd, valides 
tugivöö tüübi, paigaldamise skeemi ja 
materjali vastavalt puu seisundile.

5.4. Hindab kasvupinnase seisundit ning 
rakendab meetmeid kasvupinnase 
parandamiseks (nt õhustamine ja 
väetamine).

5.5. Rakendab kaitsemeetmeid puittaimi 
kahjustavate mõjurite vastu, lähtudes 
liigist, kasvukohast ja kahjustavatest
teguritest (nt päike, soolad, ulukid, 
mehaanilised vigastused jne).
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

5.6. Rakendab meetmeid puittaimede 
haiguste levimise ennetamiseks ja teeb 
taimekaitsetöid lähtudes kahjustajast ja 
preparaatide kasutusjuhenditest.

5.7. Vastavalt tellijaga sõlmitud 
kokkuleppele korrastab objekti.

6.1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad 
riskide maandamise meetmed.

6.2. Valib ja tellib sobiva tõstuki, lähtudes 
töö iseloomust.

6 Tõstukilt töötamine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

6.3. Veendub, et tõstuk on töökorras ja 
läbinud ettenähtud tehnilise kontrolli. 
Seab tõstuki ohutusse tööasendisse.

6.4. Juhib tõstuki liikumist ja/või suhtleb 
tõstukijuhiga või grounds-maniga, 
kasutades kokkulepitud märguandeid.  
Hooldab või langetab puid, arvestades 
tõstukilt töötamise ohutusjuhendeid ja 
puude hoolduseesmärke. Teeb koostööd 
korvis töötava abilisega. Tagab inimeste, 
vara ja keskkonna ohutuse töö käigus. 

7.1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad 
riskide maandamise meetmed.

7.2. Lähtudes tööülesandest valib 
nõuetekohaselt sertifitseeritud 
ronimisvarustuse, isikukaitse- ja 
töövahendid ning veendub nende 
tehnilises korrasolekus.

7 Ronimisköitega töötamine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

7.3. Teeb köielt puuhooldus- või 
langetustöid, arvestades hoolduse- ja raie 
eesmärke. Teeb koostööd groundmaniga 
ning tagab inimeste, vara ja keskkonna 
ohutuse töö käigus.

7.4. Hooldab ronimisvarustust, 
arvestades tootjapoolseid juhiseid.

8.1. Hindab olukorda sündmuskohal, 
lähtudes enese ja kannatanu ohutusest 
ning võimalikust õnnetuse põhjusest. 
Maandab järgneda võivate õnnetuste 
riski ja teavitab päästeteenistust.

8.2. Hindab kannatanu seisundit 
visuaalselt, verbaalselt ja/või 
manuaalselt, selgitades esmaabi andmise 
vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.

8 Esmaabi andmine ja päästevõimekus
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

8.3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua 
kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.

8.4. Toimetab võimalusel abitus seisundis 
kannatanu turvaliselt maapinnale, 
kasutades selleks kas oma või kannatanu 
ronimissüsteemi.

8.5. Annab esmast elupäästvat abi 
vastavalt oma pädevusele ja vigastuse 
eripärale või järgib päästeteenistuse 
juhiseid.
8.6. Teavitab juhtunust asjakohaseid 
isikuid.

9.1. Tutvub lähteülesandega ning koostab 
tööga seotud kulude kalkulatsiooni või 
hinnapakkumise, lähtudes töö eripärast 
ning arvestades kehtivatest õigusaktidest 
tulenevaid nõudeid.

9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

9.2. Sõlmib tellijaga lepinguid, võtab 
objekte tööks vastu ja annab neid üle. 
Dokumenteerib tehtud tööd vastavalt 
lepingule.

9.3. Nõustab kliente puuhooldusega 
seotud küsimustes.

9.4. Veendub vajalike lubade ja 
kooskõlastuste olemasolus. Nende 
puudumisel korraldab nende hankimise 
või hangib need, arvestades kehtivatest 
õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

9.5. Juhib ja juhendab kaastöötajaid, 
annab edasi erialast oskusteavet.
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

10.1. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi 
ja väärtusi, järgib arboristi eetikanorme.

10.2. Peab kinni kokkulepetest, täidab 
endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja 
kvaliteetselt.

10.3. Näeb ette oma tegevuse või 
tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse 
nende eest.

10.4. On avatud koostööle, osaleb 
meeskonnatöös; suhtleb klientide ja 
kolleegidega, tegutseb parima ühise 
tulemuse saavutamise nimel.

10.5. Järgib oma töös keskkonnahoiu, sh 
liigikaitse põhimõtteid.

10 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

10.6. Kasutab arvutit iseseisva kasutaja 
tasemel.

10.7. Kasutab oma töös eesti keelt 
tasemel B2. On võimeline suhtlema 
tööalaselt ka vähemalt ühes võõrkeeles 
tasemel A2.
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Töö hindaja: Nimi, 
allkiri, kuupäev                                                                                 

ARBORISTI KOMPETENTSID JA TEGEVUSNÄITAJAD

TÖÖ NIMETUS
Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev(ad), millises ettevõttes 

(täidab õppija )

TÖÖD TEOSTATUD JÄRGMISTES ETTEVÕTETES

Tööd hinnanud juhendaja nimi, 

ametikoht kontaktandmed (telefon, 

e-post)

ETTEVÕTTE NIMI AADRESS
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