
Tellingutel töötamise                                     

ja nende paigaldamise kursus 
                                                                                                          

 

Õppeasutus: Macte Täienduskoolituskeskus 

Aadres: Vahtra 6, Kohtla-Järve 30323, Ida-Virumaa 

Kodulehekülg: www.macte.ee                       

Telefon: +372 551 4537 

 

Õppekava nimetus: Tellingute kasutamine ehitus- ja remonditöös 

  

Õppekavarühm (lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97): Ehitus ja tsiviilrajatised 

 

Õppekava koostamise alus  (kutsestandard ja kutse- või eriala riiklik või kooli õppekava või selle osa ) 

Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded; tööohutuse reeglid 

(Vastu võetud 11.01.2000 nr 13 

RT I 2000, 4, 30 

jõustumine 24.01.2000)  

 

Lektorid: 

Sergei Sobolev -  IVKHK ehituseosakonna kutseõpetaja, täiskasvanute koolituse lektor 

 

Õppekeel: 

vene keel  

 

Õppe kogumaht:  

Kursuse õppetöö maht kokku 12 tundi (4 ak.t teooria, 8 ak.t praktika) 

 

Kursuse maksumus: 

Ühepäevane tellingute paigaldaja koolitus maksab 100€, kuhu ei lisandu käibemaks. Tellingute paigaldaja 

koolituse maksumuse sisse kuulub nii põhjalik teooria käsitlemine kui ka 8 tundi tellingute paigaldamise 

praktikat. 

 

 

Õppeesmärk: 

Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Koolituse läbinud inimesed oskavad paigaldada ja 



demonteerida ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonada reguleerivates EV seaduseaktides sätestadud 

nõuetele. 

 

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinud inimene oskab tellinguid ohutult ja nõuetekohaselt paigaldada. 

Koolituse läbinu teab: 

 Tellingute paigaldamise, demonteerimise või plaani mõistmist; 

 Tellingute paigaldamise, demonteerimise või plaani aial järgitavaid ohutusmeetmeid; 

 Inemeste või esemete kukkumise ohtu välistavaid meetmeid; 

 Kaitsemeetmeid, mida kasutatatkse halbade või kiiresti muutuvate ilmastikutingimuste puhul 

tellingute kahjustumise vältimiseks; 

 Tellingutele lubatud koormust; 

 Muid ohtusid, mis on seotud tellingute paigaldamise, demonteerimise või muutmisega. 

 

Sihtgrupp: 

Koolitusele on oodatud ehitus valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja väljaõpet. 

Töölised, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud töö tellingutel ja tellingutega. 

Koolituse eesmärk on pakkuda Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30) vastavat koolitust. Koolituse läbinud inimesed oskavad paigaldada ja 

demonteerida ehitustellinguid ohutult ja vastavalt valdkonnale reguleerivates EV seaduseaktides sätestadud 

nõuetele. Õpilaste arv kuni 15. 

 

Õpingute alustamise tingimused: 

Kursusele võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimistaotluse, sõlminud kooliga 

koolituslepingu ning tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust. Täpsemad 

tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 

 

Õppe sisu: 

Läbitavad teemad Õpiväljundid Maht  

Tutvustamine Õppija saab aru kursuse eesmärkidest ja 

olemusest 

0,5 

Tellingute klassifikatsioon Õppija teab ja tunneb:  

o Tellingute klassifikatsiooni 

o Tellingutele lubatud koormust 

1 

Tellingute paigaldamise plaan Õppija teab ja tunneb: 

o Tellingute paigaldamise plaani 

1 

Töökoha korraldamine, tööde üldtehnoloogia 

Ohutusmeetmed tellingute paigaldamisel 

Õppija teab: 

o Töökoha korraldamist 

o Tööde üldtehnoloogiat  

1 

Tellingutel kasutatavad kaitsemeetmed Õppija teab ja tunneb: 

o Kaitsemeetmeid, mida kasutatakse 

halbade või kiiresti muutuvate 

ilmastikutingimuste puhul tellingute 

kahjustumise vältimiseks 

1 

Tellingute paigaldamise praktikum  o Tellingute monteerimine ja 

demonsteerimine 

7- 8 

tundi 

Kursuse kokkuvõte.  

Õppijate tagaside. 

 0,5 

 

 

 



Õppekeskkonna kirjeldus: 

Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides. Kasutatakse 

kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.  

 

 

Õppemeetod: 

Koolitamisel kasutatakse järmised meetodit: loengud, testid moodle keskkonnas, situatsiooniülesandeid, 

õppefilme, praktilisi ülesandeid. 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Vähemalt 80% õppekava läbimine, testi sooritamine vähemalt 75% ulatuses ning praktika täiemahuline 

läbimine. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 

Kursuse lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengutkajastava tunnistuse, juhul kui õpingute lõpetamise 

nõuded on täidetud. Tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.  

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

Macte Täienduskoolituskeskuse lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased 

kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. 

 

Kursusele saab registreerida internetis (www.macte.ee/taiskasvanutele/), e-posti teel (info@macte.ee) või 

telefoni teel (551 4537). 

 

 


