
Õppeprotsessi 
kirjeldus

Hindamismeetod

180 ak. t. ,sealhulgas auditoorse töö 148 ak.tundi ja praktilise  töö maht 32 ak. t.

12. Õppekeskkond ja õppevahendid
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil 
Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on 
varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,pabertahvlid, 
dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).Klasside varustus uuendatakse iga 5 
aasta järel ja rikke korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või 
rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.

13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Ülesehitus ja 

maht
Hindamiskriteeriumid

9. Õppe alustamise tingimused
Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

10. Õppe  maht: 180 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus

Kursuse läbinuna mõistab õpilane veoste transportimise ja laoarvestuse korraldamise põhimõtteid, oskab 
korraldada veoste transporti, rakendab arvestus- ja kontrollmeetodeid, vormistab veo- ja laodokumente, 
teab pakendi- ja jäätmeseaduse põhinõudeid, oskab koostada tollidokumente ja jäätme- ning 
pakendideklaratsioone

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õpilane: mõistab Eestis ettevõtluse korraldamise aluspõhimõtteid; teab Eesti 
maksundust, äri- ja töösuhteid reguleerivate seaduste põhinõudeid; mõistab turunduse põhimõtteid; 
kasutab turundusmeetodeid; teab raamatupidamise seaduse põhinõudeid; mõistab 
raamatupidamismeetodeid; analüüsib finantsaruandeid; mõistab äriplaani koostamise põhimõtteid 
toetuste saamiseks vastavalt EAS-i ja Töötukassa nõuetele.

8. Sihtgrupp
Kursused on mõeldud neile, kes:
- omavad töökogemust ja sooviksid tõsta enda kvalifikatsiooni;
- omavad töökogemust müügijuhi või müügi-, turundus-, kliendi- ja tarneosakonna juhatajana;
- omavad töökogemust laonduse ja kaubanduse vallas ning sooviksid ennast täiendada aruannete, 
hangete, laohalduse ja samuti ka transpordilogistika vallas;
- sooviksid omandada uue eriala - logistika;
Logistika kursuste programm koosneb loengutest, praktikumidest ja praktilistest ülesannetest, mille 
lahendamine tuleb kasuks erialases töös

4. Õppekavarühm: Transporditeenus
5. Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Logistiku abi, tase 4
6. Eesmärk

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BT Ärikool
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Logistikukoolitus



Loengud ja 
praktiline töö 
"Veodokumentide 
vormistamine"

Loengud

Loengud ja 
praktiline töö 
"laodokumentide 
vormistamine"

Loengud

Loengud

Loengud

1.Veotellimuste 
käsitlemine. 

Auditoorne töö 
/20 akad.tund

Õppija sooritab 
kontrolltöö, mille 

käigus tuleb vastata 
teemade kohta 

käivatele 
küsimustele

Kontrolltöö hinne 
loetakse positiivseks, 
kui õppija vastab 60% 

küsimustest õigesti

2.Peamiste 
transpordikonventsioo
nide 
nõuded. Õppematerjal: 
konspektid teemale

Auditoorne töö 
/20 akad.tund

3.Laotoimingute 
haldamine ja 
ostutoimingute 
teostamine

Auditoorne töö 
/20 akad.tund

4.Varude haldamine ja 
ostutoimingute 
teostamine. 
Õppematerjal: 
konspektid teemale

Auditoorne töö 
/16 akad.tund

5.Logistikateenuste 
ostmine ja müümine

Auditoorne töö 
/16 akad.tund

6.Kvaliteedi haldamine 
logistikas. Riskide 
haldamine

Auditoorne töö 
/20 
akad.tund..,s.h. 
iseseisev töö 8 
akad.tund 



Loengud ja 
praktiline töö 
koolituskeskonnas

1. õppija lahendab 
5st praktilisest 
ülesandest 
koosneva 
kontrolltöö 
deklaratsiooni 
vormistamise 
teemal 2. õppija 
täidab Maksu- ja 
Tolliameti 
veebikeskkonnas 5 
erinevate 
tingimustega 
deklaratsiooni 5 
erineva 
ajavahemiku ja 
transpordiviisi kohta

Loengud ja 
praktiline töö 
koolituskeskonnas

Õppija sooritab 10st 
ülesandest koosneva 
praktilise töö 
marsruudi 
arvutamise ja 
väljatöötamise 
kohta.

Loengud ja 
praktiline töö 
koolituskeskonnas

1. Õppija lahendab 
klassiruumis 6 
ülesannet 
pakendiaktsiisi 
arvestamise kohta 2. 
Õppija koostab kuus 
pakendiaktsiisi 
deklaratsiooni 
poolaasta kohta

9.Praktikum 
„Pakendite arvestus ja 
deklareerimine"

Praktiline töö 
koolikeskkonnas 
12 ak. t

Iga ülesanne 6st 
annab 1 punkti. Hinne 
loetakse positiivseks, 
kui 60% ülesannetest 
on õigesti lahendatud.

7.Tollidokumentide 
korrektne 
vormistamine

Praktiline töö 
koolikeskkonnas 
20 ak. t

Iga küsimus kümnest 
annab 1 punkti. 

Lõplik hinne loetakse 
positiivseks, kui 60% 

ülesannetest on 
õigesti lahendatud.

8.Eesti ja maailma 
geograafia tundmine

Auditoorne töö 
/20 akad.tund., 
s.h. iseseisev töö 
8 akad.tund

Iga küsimus kümnest 
annab 1 punkti. 
Lõplik hinne loetakse 
positiivseks, kui 60% 
ülesannetest on 
õigesti lahendatud.



Loengud Õppija sooritab 
kontrolltöö, mille 
käigus tuleb vastata 
teemade kohta 
käivatele 
küsimustele.

14. Materjalid
А.Н. Селезнев. Общая социально-экономическая география. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и 
туризм», 2006.
1. http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/adam-smit.html
2. http://flot2017.com/file/show/potentialEnemyFlot/8009
3. http://www.kommersant.ru/doc/2800959
4. http://futurenow.ru/zavershenie-proekta-po-rasshireniyu-panamskogo-kanala
5. Kaubavedu transpordiliigi järgi, aasta. http://www.stat.ee/389969
6. Laevaliiklus sadamate kaudu, aasta. http://www.stat.ee/390518
7. Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, aasta. http://www.stat.ee/393244 Максаковский Владимир. 
Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. I: Общая характеристика мира. Глобальные 
проблемы человечества. 1. http://www.c-i-systems.com/about_glonass/what_is_glonass/
1. http://studopedia.org/1-4075.html
2. http://studopedia.org/8-215095.html
3. http://tahograph.net/disk.php
4. http://studopedia.org/8-215090.html
5. http://avtouchet.ru/article/normi-rashoda-topliv-smazochnih-materialov
6. http://timline.net/volumeweight.html
7. http://www.evrcargo.ee/kaubavedu/?lang=ru
8. http://www.evrcargo.ee/kuidas-alustada-vedu-raudteel/?lang=ru
9. http://www.evrcargo.ee/tariifipoliitika/?lang=ru
10. http://www.tnspb.ru/v-pomoshh-ehkspeditoru/stati-po-logistike-_stranica-2_/morskojj-frakht-cena-
morskojj-perevozki.html
11. http://fwd-forward.ru/catalog/seatrans/rates/  Список литературы
• С. В. Саркисов  Управление логистикой, М.,ЗАО“Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001, 416с.
• Ю.М. Неруш Логистика, М. Юнити,2000, 389с.
• Б.А. Аникин Логистика, М. Инфра-М, 2002, 220с.
• Эрве Мате, Даниель Тиксье Логистика, С-П, изд. дом Нева, 2003, 128с.
• А.М. Гаджинский Практикум по логистике, М, изд. центр Маркетинг, 2001, 180с.
• Л.Б. Миротин Транспортная логистика, М, Экзамен, 2003, 512с.
• Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин Коммерческая логистика, М, 2006
• Г.И. Просветов Математические методы в логистике, М, 2008
• Коммерческий словарь, М.1992, 320с.16. Õppe lõpetamise tingimused
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning 
lisaks tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd 

10.Klienditeenindus Auditoorne töö 
/16 akad.tund

Kontrolltöö hinne 
loetakse positiivseks, 
kui õppija vastab 60% 
küsimustest õigesti.



Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  tingimused 
kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 15. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise 
kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  täitnud  vähem kui  
80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised 
Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .

18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja 
soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

17. Väljastatavad dokumendid
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