
MOODULI RAKENDUSKAVA  

Sihtrühm: metsakasvataja 3. taseme kutsehariduse taotlejad  

Õppevorm: mittestatsionaarne  

  

Moodul nr P6   Metsatööde praktika  mooduli maht 15 EKAPit  

Mooduli vastutaja:  
  

Ülle Käärik  

Mooduli õpetajad:  Ülle Käärik  
  

Mooduli eesmärk:  
  

Õpetusega taotletakse, et õppija saavutab hooldus- ja uuendusraiete ning metsauuendamisega seotud väljundid töökeskkonnas  
3. kutsetasemele vastava iseseisvuse ja vastutusega.  

Nõuded mooduli 
alustamiseks:  

Läbitud peavad olema praktikale eelnenud moodulid õppekavas.  

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks:  

Hinnatakse mitteeristavalt portfoolio ja tööpassi alusel.  

  

Õpiväljundid (ÕV)  1) Teeb iseseisvalt hooldusraieid erineva vanuse ja 
koosseisuga puistutes, lähtuvalt tööülesandest ja 
kehtestatud nõuetest  

  

• hindab metsakahjustusi ja otsustab sanitaarraiete vajaduse;   

• raiub iseseisvalt hooldusraiel puistu koosseisu mittesobivad 
puud, järgides ohutus- ja keskkonnakaitse nõudeid ja vältides 
kasvamajäävate puude vigastamist;  

• kontrollib harvendusraiejärgsete puistute rinnaspindala 
vastavust nõuetele;  

• hindab tehtud tööde kvaliteeti erinevatel hooldusraietel ning 
vastutab oma töö tulemuse eest.  

2) teeb iseseisvalt uuendusraieid, lähtudes tööülesandest 
ning kehtestatud nõuetest  

  

• teeb iseseisvalt uuendusraiet, järgides ohutus- ja 
keskkonnanõudeid ning vältides kasvama jäävate puude 
vigastamist;  

• järkab langetatud tüved, lähtudes tööülesandest 
metsamaterjali kvaliteedinõuetest ja hinnast;  



  • hindab iseseisvalt raiutud puidu koguseid ja tehtud tööde 
mahtu.  

3) teeb iseseisvalt metsauuendustöid ning hooldab 
metsakultuure, lähtudes tööülesandest ning kehtestatud 
nõuetest  

  

• teeb metsauuendustöid;   
• kontrollib tehtud metsauuenduste algtihedust ja kvaliteeti;   
• hindab iseseisvalt metsahooldamise vajadust;   
• hooldab iseseisvalt metsauuendust vastavalt selle seisukorrale 

ja looduslikele oludele.  

4) juhindub oma töös metsakasvatuslikest põhimõtetest  • põhjendab  oma  praktikadokumentides  kõiki  tehtud 
metsakasvatuslikke  otsuseid  metsakasvatuslike 
põhimõtete abil.  

Mooduli maht kokku 390 tundi, mis sisaldab praktikadokumentide vormistamist  
Teemad, alateemad  K   IT   L1   P  ÕV  

nr  
Õppemeetodid  Hindamine  Hindamismeetodid  Hindamiskriteeriumid  

                  Lävend (3 või arvestatud)  

Metsatööd  0  0  0  390  1-4  Praktiline töö  Mitteeristav  Praktika 
portfoolio 
(aruanne tehtud 
töödest koos 
eneseanalüüsiga, 
praktikapäevik 
tööpassi kujul)  

Õpilane hindab puistu hooldusvajadust, 
teeb hooldusraieid erineva vanuse ja 
koosseisuga puistutes, teeb lageraieid, rajab 
metsakultuuri vastavalt nõuetele, hooldab 
metsakultuuri, inventeerib metsakultuure, 
täiendab ja hooldab metsakultuure, teeb 
uuendus ja hooldusraieid, hindab 
ümarmetsamaterjale, hindab 
metsakahjustusi ja kavandab sanitaarraieid, 
teeb metsade kõrvalkasutustöid. Õpilane on 
esitanud korrektselt vormistatud praktika 
portfoolio (vastavalt Luua Metsanduskooli 
kirjalike tööde koostamise juhendile).  

  

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika  


