
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 

Õppekava nimetus: 
(venekeelsetel kursustel nii 
eesti kui vene keeles): 

Lehtmetallide töötlemine ja keevitustööde tegemine 

Õppekavarühm: (täiendus- 
koolituse standardi järgi)  

Mootorliikurid, lennundus, laevandus 

Õppekeel:  Eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  
Sihtrühm:  

Täiskasvanud kes töötavad või tahavad tööle asuda selles valdkonnas, kuid kellel 
puudub vastav erialane haridus. Samuti kuuluvad sihtrühma ka need täiskasvanud 
kellel puudub keskharidus või kes on antud eriala omandamise varem pooleli jätnud ja 
tahavad nüüd jätkata. Oodatud on ka elanikkond 50+ kes tunnevad, et nende teadmised 
ja oskused on aegunud, aga võimalus oleks selles valdkonnas tööd teha.  Arvestades 
koolitusel osaleja eelnevat kogemust selles valdkonnas ja tahet ennast iseseisvalt 
täiendada teiste autoplekksepp-komplekteerija  õppekavas olevate kompetentsidega on 
tal võimalus sooritada autoplekksepp-komplekteerija  kutseeksam. Optimaalne grupi 
suurus on 10 õppurit.  

Õppe alustamise nõuded: 
Koolitusel osalejal ei tohi olla tervislikke probleeme kokkupuutel erinevate  keevisliidete 
teostamisel kasutatavate gaaside ja keemiliste ainetega.  

 



                                                                                                      
 

  

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  
Koolituse läbiviimisel on aluseks võetud Kutsestandardi Autoplekksepp-komplekteerija 
, tase 4 kompetentsid keevitustööde tegemine ning  pindõgvendustööd ja lehtmetallide 
töötlemine mis koosnevad järgmistest õpiväljunditest: 

1) Teab erinevate keevituseadmete ehitust, tööpõhimõtteid ja keevitustehnoloogiaid ning 
keevitustöödega seonduvaid ohutusnõudeid 
2) Puhastab ja valmistab ette keevitatavad pinnad vastavalt remondijuhisele 
3) Valib vastavalt tööülesandele keevitusseadme, kontrollib selle korrasolekut ja teeb 
ettevalmistused ohutuks keevitustööks 
4) Häälestab keevituseadme ja keevitab detailid vastavalt remondijuhisele 
5) Järeltöötleb keevisõmbluse valides sobiva meetodi arvestades järgnevaid tööetappe 
6) Hindab lehtmetalli deformatsiooni ulatust ja iseloomu, määrab õgvendamist vajava 
piirkonna ja sobiva tehnoloogia 
7) Teeb pindõgvendustöö keredetaili vigastuse eelse seisukorra taastamiseks, kasutades 
sobivat tehnoloogiat  
8) Hindab korrosioonikahjustuse ulatuse ning töötleb pinna vastavalt tehnoloogiale  
9) Valmistab ja paigaldab lehtmetallist asendusdetaili kasutades sobivaid tehnoloogiaid 
10) Kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist 
dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja inglise keeles 
11) Töötab järgides töökultuuri, energia- ja keskkonnasäästliku, ohutu ning efektiivse töö 
põhimõtteid, tulles toime tava- ja muutuvates olukordades 
 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse. 
Kompetentsid „Keevitustööde tegemine“ ja „ Pindõgvendustööd ja lehtmetallide 
töötlemine“ õpiväljundid on võetud ja kohandatud arvestades koolituse mahtu 
kutsestandardi Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 õppekavast 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  
Koolituse õpiväljundid ja on valitud arvestades sihtrühma kes on varem töötanud, 
õpingud pooleli jätnud või tahavad ennast täiendada ja olla tööturul 
konkurentsivõimelised töölised. Arvestatud on ka nõudlusega tööturul.   

 
3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  100 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 100 

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

20 

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

80 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 
  



                                                                                                      
 

  

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada 
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna 
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on 
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  
Õppe sisu:  
 
KEEVITUSTÖÖD   
1. Keevitusseadmete ehitus 
2. Keevitustehnoloogiad 
3. Tuletööde ohutus (tuletööde koolitus) 
4. Keevitusgaasid 
5. Ettevalmistus keevitustöödeks-tule- ja sädemeohtlike pindade katmine, 
6. Keevitatavate pindade ettevalmistamine keevitustööks 
7. Keevitustehnoloogia valik, keevitusseadme igapäevahooldus 
8. Keevitusseadmete häälestamine- reguleerimisvõimalused, proovitükk 
9. Detailide keevitamine 
10. Keevisõmbluse kvaliteedinõude 
11. Keevitusdefektide kõrvaldamise tehnoloogiad 
12. Keevisõmbluse järeltöötlemine 
 
PINDÕGVENDUSTÖÖD ja LEHTMETALLIDE TÖÖTLEMINE   
1. Lehtmetallide deformatsioonid, deformatsiooni piirkonnad 
2. Lehtmetalli õgvendamise tehnoloogiad 
3. Tööriistad ja seadmed, nende kasutamine 
4. Keredetailide pindõgvendus 
5. Korrosiooni kahjustuste kõrvaldamise meetodid, tehnoloogiad ja ennetamis vahendid 
6. Lukksepatööd-lehtmetallide töötlemine 
7. Lehtmetallist asendusdetailide valmistamise ja liitmise tehnoloogiad, paigalduskohad 

 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
Õppekeskkonnaks on Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli autokeretehniku 
õppetöökoda koos õppeklassiga mis on sisustatud tänu Euroopa Regionaalarengu 
Fondile kaasaegsete seadmetega ja varustatud tööriistadega mida läheb autokeretehniku 
töös vaja.  
Kohustuslikuks õppematerjaliks on „Autoplekksepa õpik ametikoolidel“ 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt 
70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale 
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. 
Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist. Kursuse käigus 
sooritatud harjutusülesandeid hinnatakse ja antakse tagasisidet. Kohustuslik osaleda 
kursusel 70% kogumahust. 

  



                                                                                                      
 

  

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.  
Margus Treial Dataliner OÜ juhataja margus@dataliner.ee  Autokeretehniku 
tööriistade ja seadmete maaletooja ja koolitaja. 
 

Marne Rego marne@vigalattk.ee  on Vana- Vigala TTK autokeretehniku eriala 
kutseõpetaja aastast 2001 a. , kes kuulub ka Autoerialade riikliku õppekava 
autokeretehniku I koostamise töörühma ning on andnud erialaseid täiendkoolitusi 
aastast 2012.  

 
 
Õppekava koostaja:  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
Marne Rego kutseõpetaja, marne@vigalattk.ee  
 
 


