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Metsatööde praktika



Tööpass esitatakse praktika koordineerijale.

    SISSEJUHATUS

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 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:



1.1  hindab metsakahjustusi ja 
otsustab sanitaarraiete 
vajaduse

1.2  teeb iseseisvalt erineva 
vanuse ja koosseisuga 
puistutes hooldusraieid

Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )

1.3  kontrollib 
harvendusraiejärgsete 
puistute rinnaspindala 
vastavust nõuetele

1.4  hindab tehtud tööde 
kvaliteeti erinevatel 
hooldusraietel



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )

1.5  teeb iseseisvalt 
uuendusraieid, vastavalt 
sortimendi nõuetele

1.6  hindab puidu koguseid 
ning tehtud tööde mahtu ja 
metsamaterjali kvaliteeti



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )

1.7  teeb metsauuendustöid

1.8  kontrollib tehtud 
metsauuenduste algtihedust 
ja kvaliteeti



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )

1.9 hindab metsauuenduse 
hooldamise vajadust

1.10  hooldab metsauuendust 
vastavalt selle seisukorrale ja 
looduslikele oludele



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )



Töö hindaja:
Nimi, allkiri                                                                                                                  

1. Metsamajanduslikud tööd
TÖÖ NIMETUS Sooritatud töö kirjeldus, kestus, kuupäev, millises ettevõttes 

( täidab õppija )



TÖÖD TEOSTATUD JÄRGMISTES ETTEVÕTETES

ETTEVÕTTE NIMI AADRESS Tööd hinnanud juhendaja nimi, ametikoht ja 
kontaktandmed (telefon, e-post)


