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Õppekava koostamise alus
Koolituse kava vastab 5. taseme logistik kutsestandardi osale:
B.2.1 Kaubavedude planeerimine ja korraldamine, tegevusnäitaja:
1-13
Sihtgrupp
Logistik, veokorraldaja, dispetšer, ekspedeerija, ostujuht, lao
juhataja, transpordispetsialist ja logistikaspetsialist. Koolitusel
võivad osaleda kõik, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid
lisateadmisi kaubaveologistikast.
Õppe alustamise tingimused Puuduvad.
Õppe eesmärk
Kursusel omandab õpilane teadmised vedude korraldamisest,
autopargi tulemuslikust juhtimisest ja veondusega kaasnevatest
õiguslikest aktidest.
Õpiväljundid
Koolituse tulemusena õppija:
1) tellib veo, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele
kehtestatud nõudeid (nt toll, ladustamine, transport jm);
2) koostab lepingu, valib veovahendi, planeerib koorma, koostab
sõiduteekonna ja ajagraafiku, lähtudes veo- või
ekspedeerimislepingust;
3) jälgib autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaega, mis on kooskõlas
planeeritud veoringiga;
4) teab meetodeid, millega on võimalik planeerida efektiivseid ja
tulusaid veoringe.
Õppesisu
Kursusel läbitakse järgmised teemad:
 transpordiviisi ja transpordivahendi valik;
 veotasu hinnastrateegia (veoringi, kilomeetri, koguse ja mahu,
ühekordse tellimuse, pikaajalise lepingu ning ekspedeerimise
tariif);
 kohalike - ja rahvusvaheliste vedude või veoringide
planeerimine;
 veoring, otsevedu, süsteemne vedu, pendelmarsruut, veotsükkel;
 jaotus- ja kogumismarsruut, ringmarsruut;
 päri- ja tagasisuunaline vedu;
 töö osakoormatega või täiskoormaga;
 veod sadulveoki või autorongiga;
 optimaalse veomarsruudi leidmine;
 veoteenuste ekspedeerimise reeglid;
 uute allvedajate leidmise ja kaasamise meetodid;
 veostele spetsialiseerumine lasti, tegevuspiirkonna või erinõuete
alusel;
 vedude eest vastutava isiku roll;
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Õppemeetodid
Iseseisev töö
Õppematerjalide loend
Nõuded õpingute
lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Kursuse läbimisel
väljastatav dokument
(tunnistus või tõend).
Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus.
Õppemaksu tasumine ja
tagastamine
Vaidluste lahendamise kord
Õppekeskkonna kirjeldus
Kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise aeg:
Õppekava uuendamise aeg:
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autojuhi töö- ja puhkeaeg tööülesannete täitmisel;
vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest;
veodokumendid riigisisesel ja rahvusvahelisel kaubaveol;
kindlustusleping ja autovedaja vastutuskindlustus;
rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR);
veoleping;
regulatsioonid ja normid kaupade purunemisel või riknemisel
veo käigus
Koolitus toimub koolitusklassis ning õppemeetoditena kasutatakse
näitlikustatud loengut ning praktilise ülesande lahendamist.
Iseseisva tööna lahendatakse klassis ülesandeid.
Lektori poolt koostatud õppematerjal väljatrükituna paberkandjal.
Õpingute lõpetamise tingimuseks on:
 Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest;
 Praktiliste ülesannete lahendamine
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Hindamismeetodina kasutatakse praktilist ülesannet, mis peab
olema lahendatud vastavalt etteantud nõuetele.
Hindamine on mitteeristav
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa
õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide
arvule.
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust ja aastatepikkust töökogemust
õpetatavas valdkonnas. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik
lugeda kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures.
https://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
https://www.reiting.ee/oppekorraldus
https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused
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