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TÕSTUKIJUHI KOOLITUS 

Täiendkoolituse õppekava  

 

ÜLDANDMED 

Õppekava 

nimetus 

Tõstukijuhi koolitus 

Обучение водителя погрузчика 

Õppekavarühm   Transporditeenused 

Õppekeel Vene keel 

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, s.h. 8 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 32 akadeemilist 

tundi proovi töö  
 

KOOLITUSE SIHTGRUPP JA ÕPIVÄLJUNDID 

Sihtrühm: Töötajad, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud tõstukijuhi töö  

teostamine (näiteks: laohoidja, ehitaja, liikurmasinajuht, lukksepp, 

koostelukksepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja, keevitaja, müürsepp, 

lehtmetalli töötleja, ehituspuusepp, ehitusplekksepp, plekksepp, 

metallikonstruktsioonide valmistaja jne) 

• Vähemalt põhihariduse olemasolu. 

• Soovitav on B kategooria juhiluba. 

Gruppi suurus: 12 inimest 

Õppe 

alustamise 

nõuded: 

Haridusnõue  ja  vanusepiirang  puudub.  Soovitav töökogemus 

metallivaldkonnas. 

Õppekava 

koostamise alus: 

Kutsestandard: Laotöötaja, tase 4 

Eesmärk  Õppida tõstukite liigitust ja kasutuse valdkonda. 

Õppida tõstukit ohutult juhtida.    

Koolituse õpiväljundid annavad võimaluse vajadusel teostada lukksepa 

tööülesandeid professionaalselt ja tehnoloogiat järgides. 

Õpiväljundid  Edukas koolituse läbinu 

• teab tõstukite määratlust, liike ja kasutuse valdkonda; 

• tunneb laadimistransporditööde operatsioone, nende teostamise korda; 

• tunneb laadimis- ja transporditööde ohutu teostamist 

• oskab tõstukit juhtida 

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHRNDID 

Õppekeskkond  Kursuse asukohaks on partnerite või klientide ruumid. Firmas on olemas nõutav 

varustus tööde teostamiseks. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, 

õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust. Kasutatakse e-kursused Moodle 

keskkonnas 

Õppematerjalid: Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis 

on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade 

kohta. Materjalid on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks 

ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on 

osalejatele tasuta. 

 

ÕPPESISU  



Teema nimetus Sisu lühikirjeldus 

Auditoorne töö – 

8 tundi 

• Tõstukite määratlus, liigid ja kasutuse valdkond. 

• Tõstukite põhilised tehnilised parameetrid ja sõlmed, nende töötamise põhimõte, 

tõstukite stabiilsus ja tõstevõime. 

• Erinevate liikide tõstukite kasutamine ja hooldamine, tõstukite kasutamise kohad ja 

sfäärid. 

• Tehnilised parameetrid ja sõlmed, nende töötamise põhimõte. 

• Tõstukite stabiilsus ja tõstevõime. 

• Alates 1,6 kuni 8,0 tonni tõstejõududega ja maksimaalse tõstekõrgusega kuni 7,0 m 

vastukaaltõstukite liigid, tehnilised parameetrid ja sõlmed, töötamise põhimõte. 

• Laadimistransporditööde operatsioonid, nende teostamise kord. 

• Laadimis- ja transporditööde ohutu teostamine. 

• Levinumad vead, ohutusmeetmed. 

• Laadurveokijuhi ülesanded tõstuki kasutamisel. 

• Tõstuki töökorrasoleku kontroll. 

• Akude ehitus. Nõuded akude ekspluateerimisel. 

• Alates 1,6 kuni 8,0 tonni tõstejõududega ja maksimaalse tõstekõrgusega kuni 7,0 m 

kasutamine ja hooldamine 

Praktiline töö – 

28 tundi 

•  Laadurveokijuhi juhtimise praktika 

Eksam – 4 tundi • Test 

• Tõstuki praktiline juhtimine 

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS 

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70%läbimineja praktilise töösooritamine, vastavalt 

hindamiskriteeriumidele. 

Koolituse läbinutele väljatakse tõend koolitusel osalemise kohta. 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend) 

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid   

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Kirjalik 

test/praktiline töö 

• Valikvastusega test arvatakse sooritatud, kui on tehtud positiivselt 70% 

testist;  

• Tõstuki ohutu juhtimine 

Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Koolituse kvaliteetne läbiviimine tagastatakse  vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse koolitaja 

pädevustega: vastava erialavaldkonna kutseõpetaja, kutseharidusega kompetentne isik. 

Vastutavisik: Vasily Korsak, camen.pluss@gmail.com Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

ehitusevaldkonna kutseõpetaja, erialane haridus. Ehitusviimistleja II. Täiskasvanute 

koolituskogemus  alates perioodist 2012 (-2021). Andragoog V kutsetase. 

 

Kontaktisik:  Jelena Zabegajeva, camen.pluss@gmail.com , +37253406815  

Viimati muudetud:  

 

Õppekorralduse alused:  

Kvaliteedi tagamise alused:  

  

Õppekava on kinnitatud 12.02.2021   
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