
                                                                                                      
 

  

 
ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
KURSUSE LÜHIANDMED  

 
1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus:  
 

Puidupingioperaatori  (tase 3) ettevalmituskoolitus kutseeksamiks 

Õppekavarühm (täiendus- 
koolituse standardi järgi):  

Materjalitöötlus (puit, paber, klaas, plast) 

Õppekeel: Eesti keel 
 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded: (ära märkida nii milliste erialaoskuste, 
haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud; kas ja millised on nõuded õpingute 
alustamiseks ning milline on optimaalne grupi suurus).   
Koolitus on mõeldud erialase hariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp), kvalifikatsioonita 
puiduettevõtete töötajatele kutseeksamiks ettevalmistuseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.  
Grupi suurus  10 inimest.  
 
Õppe alustamise nõuded:  
Eraldi nõudeid ei ole. 

Õpiväljundid: (e. õpitulemused,  kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks) 
 
Õppija: 

 Oskab korraldada oma tööd ning järgib töö kohal töötervishoiu, töö- ja 
keskkonnaohutusnõudeid 

 Seadistab puidutöötlemispinke, arvestades nende tööpõhimõtteid, detailide 
lõiketöötlemise režiime ja materjalide omadusi 

 Valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest puidutööpinkidel toorikuid ja 
detaile, arvestades materjalide omadusi ja nende masintöötlemise tehnoloogiat 
 



                                                                                                      
 

  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: (tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse) 
Puidupingioperaatori õppekava ja kutsestandard., tase 3.  

Põhjendus: (koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas)  
Koolitus on mõeldud erialase hariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp), kvalifikatsioonita 
puiduettevõtete töötajatele kutseeksamiks ettevalmistuseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Puidu- ja 
mööblitööstuses on kvalifikatsioonita töötajaid palju ning vaja on töötajate areng, et tõsta oskuste taset 
ning töö kvaliteeti.  
 

 
3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

30 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. 
Auditoorne ja praktiline töö: 
Puidupingioperaatori (tase 3) kutsestandard ja kutseeksami korraldus ning nõuded 
Töötervishoid, töö- ja keskkonnaohutus ettevõttes ja töökohal 
Erialane terminoloogia 
Puitmaterjalid ja nende kvaliteet 
Lõikeinstrumendid 
Mööbli ja puittoodete joonestamise alused  
Masinprojekteerimine 
Tehnoloogia 
Puidutöötlemispinkide seadistamine 
Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, järgides tehnilises dokumentatsioonis 
olevaid nõudeid 
 
Õppekeskkonna kirjeldus:  

Puidutehnoloogia õppeklassid ja töökojad koos praktiliseks tööks vajalike seadmetega, üleriigiline puidu- ja 

mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter.  

 

 



                                                                                                      
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid (nõutav õpiväljundite 
saavutamise hindamine ja vähemalt 70% õppekava läbimine) 
Osalenud vähemalt 70% teooria tundides ja sooritanud kõik praktilised ülesanded. 
Mitteeristav hindamine: arvestatud/ mittearvestatud. 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 
näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus)  

Arvi Lokk - puitmaterjalide ja ehituse õppekavarühmade juhtivõpetaja ja koolitaja, koolitamise 
kogemus üle 20 aasta, Urmas Paulus – puidutehnoloogia õpetaja ja koolitaja, kogemus 
koolitajana üle 8 a., Andrus Luts - puidutehnoloogia õpetaja ja koolitaja, kogemus koolitajana 
üle 20 a., Lauri Tasso - puidutehnoloogia õpetaja ja koolitaja, kogemus koolitajana 9 a. 

 
 
Õppekava koostaja:  Arvi Lokk – puitmaterjalide ja ehituse õppekavarühmade juhtivõpetaja ja 
koolitaja, arvi.lokk@vkhk.ee  
 
 


