EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA (*)
Eesti Vabariik

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET

(1)

Raietööline, tase 3
(1)

Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD)

(1)

Logger, level 3
(1)

Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED
Metsauuenduste rajamine:
- veab ja säilitab taimi, arvestades taimetüüpi ja säilitusnõudeid;
- hindab visuaalselt metsauuendusmaterjali kvaliteeti ja valmistab taimed istutamiseks ette, lähtudes
taimetüübist;
- rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsauuendusmaterjali tüüpi;
- hindab töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (taimede kinnitustugevus pinnases,
istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus).
Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
- veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
- valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine,
tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
- raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist;
- hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
- hindab töö kvaliteeti, arvestades tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteeti, nende arvu hektaril ja vahekaugust
ning töö nõuetele vastavust lähtudes tööülesandest.
Hooldus- ja uuendusraie tegemine:
- veendub raielangi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS- seadet;
- valib kasvama jäävad puud lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine,
tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
- toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades
kettsaagi;
- hooldab kettsaagi vastavalt vajadusele lähtudes kasutusjuhendist;
- hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest;
- hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandes.

(*)

Selgitav märkus

Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED

(1)

Raietööline, metsur, saemees
(1)

Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

