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Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö

Õppekava 
nimetus

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator. Osakutse: Lehtmetalli APJ 
laserlõikepinkide operaator

Sheet Metal CNC Machine Operator 

        

Õppekava 
kood EHISes

131517

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava 
maht (EKAP):

60.0

Õppekava 
koostamise 
alus:

Kutseharidusstandard, kinnitatud: Vabariigi Valituse määrus, 26.08.2013 nr 130
Kutsestandard, APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator , tase 4. Masina-, 
Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu, otsus nr 11, 15.06.2015

Õppekava 
õpiväljundid:

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning on 
teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse 
valdkonnas;
2) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma 
vaimset ning füüsilist vormi;
3) tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- 
ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
4) valmistab detaile lehetöötlemiskeskustel, lähtudes pinkide ehitusest, 
lõiketehnoloogiatest, tööprotsessidest, töövahenditest ja töödeldavatest 
materjalidest;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha 
korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
6) organiseerib oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime ning vastutab 
nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
7) kasutab tööks vajalikke IT-vahendeid;
8) analüüsib töö soorituse otstarbekust, lähtudes töö tootlikkusest ja 
kvaliteedist;
9) osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on 
avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava rakendamine
mittestatsionaarne õpe

Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on 
põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud lehtmetalli APJ laserlõikepinkide 
operaatori eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud positiivse 
tulemusega eriala lõpueksami



Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 4

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
I Põhiõpingud (51 EKAP)
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
2. Lehtmetalli töötlemise alused 10 EKAP
3. Lehtmetalli töötlemine laserlõikepinkidel 20 EKAP 
4. Praktika 15 EKAP

II Valikõpingud: (9 EKAP)
5. Lehtmetalli APJ painutuspingid ja painutustehnoloogia 3 EKAP
6. Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd 2 EKAP
7. Elektrotehnika 1 EKAP
8. Pnumaatika ja hüdraulika 1 EKAP
9. Metallide lõiketöötlemise alused 1 EKAP
10. Keevitustööd 2 EKAP
11. Lehtmetalldetailide koostetööd 1 EKAP
12. CAD programmidega projekteerimise alused 1 EKAP 
Valikõpingute valimine:
Õppija valib 9 EKAP mahus valikõpinguid, valiku põhimõtted ja kord on sätestatud kooli 
õppekorraldus eeskirjaga

Spetsialiseerumised
puuduvad

Õppekava 
kontaktisik

Rein Pikner

Märkused:


