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Oskuskoolitus OÜ
Õppekava nimetus: Tõstukijuhi koolitus 18 t
Õppekava rühm: Transport ja logistika
Maht tundides: 18 tundi sh teoreetiline õpe 10 tundi, praktiline õpe 8 tundi
Sihtgrupp:
Inimesed, kes töötavad ladudes või nende töös võib ette tulla töötamist tõstukitega,
korvtõstukiga, laaduritega või teiste sisetranspordi liikurmasinatega (tõstekahvliga, -kopaga,
konteinerhaaratsiga või muu haaratsiga varustatud sisepõlemismootoriga või elektriajamiga
laadurid, tõstukid, virnastajad, kärud)
Piirangud õpperühma suurusele: Maksimaalne õppegrupi suurus 20 inimest
Õppekeel: eesti keel, vene keel, inglis keel
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
 Eristab erinevaid liikurmasinate liike;
 Oskab valida erinevate töövahendite vahel;
 Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eriotstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja
kasutamiseks;
 Järgib liiklemise reegleid oma töökeskonnas;
 Eristab liiklemist avalikus liikluses ning tööterritooriumil;
 Teab kuidas vältida tõstukitega töötamise ohtlike olukordasid;
 Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 Teab kuidas kaitsta kaastöötajate elu ja tervist;
 Analüüsub ja ennetab ohuolukordade tekkimise võimalust;
 Teab kuidas kasutada ja valida isikukaitsevahendeid;
 Jälgib tõstuki tehnilist seisukorda;
 Teab tõstukitega töötamise levinumaid õnnetusi;
 Teab kuidas autosid laadida estakaadilt;
 Teab kuidas tõsta inimest selleks ettenähtud korvis;
 Tunneb inimese tõstmise eeskirjasid;
 Tunneb estakaadilt laadimise ohtusid ja oskab neid ennetada;
 Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
 Tunneb tõstuki ehitust;
 Tunneb tõstuki tõstemehhanismi tööpõhimõtteid;
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Tagab inimeste turvalisuse oma töövahendi läheduses;
Oskab iseseisvalt tõstukitega töötada ja liigelda;
Tunneb ohutusreegleid kuidas tagada enda ja teiste ohutus;
Tunneb ohutuse dokumentatsiooni ettevõttes;

Õpingute alustamise tingimused:
Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat
Õppe sisu:














Erinevad tõstukite tüübid, sisepõlemismootoriga elektrilised pumptõstukid;
Liikurmasinatele kehtivad liiklusseaduse nõuded;
Liikurmasinate liiklemise kord tööterritooriumil;
Isikukaitsevahendite valimine;
Isikukaitsevahendite õige kasutamine;
Tõstukitel kasutatavad tööseadmed;
Teab kuidas tõsta inimest selleks ettenähtud korvis;
Tööõnnetuste ennetamine;
Õiged töövõtted tõsteseadmetega;
Laadimistööd estakaadilt;
Ohutusnõuded laadimisel;
Tõstukite erinevad lisaseadmed nende ohutu kasutamine ja ohutusnõuded;
Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 10 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika
läbimine mahuga vähemalt 8 tundi. Eksam toimub teooria ja praktikas. Teoria eksam tuleb
läbida vähemalt 80% ulatuses.
Õpikeskkond
Teooriaõpe ja teadmiste kontroll toimub koolitaja õppeklassis või mõnes teises koolituse
tellija ruumides. Kus on olemas dataprojektor, tahvel ja ruum on varustatud laudade ja
toolidega. Koolituse praktiline osa viiakse läbi reaalses töökeskkonnas koolitaja kasutuses
olevas laos või koolituse tellija ruumides. Koolitatavad saavad kirjalikult õppejõu poolt
koostatud õppematerjali. Praktikumis kasutatakse kaubaga täidetud aluseid või kaupasid
vastavalt töökeskonnale ja igapäevastele tööülesannetele, kinnisel territooriumil, tuleb läbida
tõstukiga erinevaid takisturadasid ja slaalomit. Praktikumis pannakse rõhku täpsusele
turvalisusele.
Nõuded koolituse lõpetamiseks
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Eksami sooritamise nõuded. Õppekava täitmine vähemalt 80% mahus; Eksam teoorias ja
praktikas.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Oskuskoolitus OÜ tunnistus kursuse läbimise kohta ning plastikust tõstukijuhiluba.
Koolitajale esitatavad kvalifikatsiooninõuded
Õpetaja peab valdama nõutavate õppeainete täieliku sisu
Koolitajal peab olema kokkupuude vastavate seadmetega vähemalt kaks aastat.
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