
Hindamisstandard  31.10.12019  Lisa 1 

EST  o  RU  o

PILET 1 
B.2.1 Sõiduki värvkatte sh klaaspindade puhastamine ja
hooldamine 

parim 
tulemus 

lävend
hinnatud 
tulemus 

hindaja tagasiside, viited töös esinenud puudustele, kutse 
taotleja tugevustele   

nõustab klienti sõiduki värvkatte hooldamise küsimustes, 
kasutab korrektset suhtluskeelt ning erialast sõnavara 5 3
hindab sõiduki värvkatte seisukorda ja valib tööks sobiva 
tehnoloogia, materjalid ja seadmed, valmistab ette töökoha 
enne töö alustamist. Valmistab tööks vajalikud pesuainete 
töölahused vastavalt toodete kasutus- ja ohutusjuhistele 5 3
peseb sõiduki värvkatte, kasutab eelleotust ja loputab pinnad, 
kuivatab kasutades otstarbekalt suruõhku ja kuivatuslappi 5 3
kasutab puhastussavi või -pastat värvkatte töötlemiseks, katab 
eelnevalt kinni detailid, millised võivad kahjustuda kokkupuutel 
puhastusainega. Töötleb sõiduki värvkatte kaitsevahendiga 5 3
puhastab klaasid 5 3
teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud 
puudused. Selgitab oma tööd ja põhjendab valikuid 5 3
korrastab töökoha töö lõpetamisel 5 3
praktikapäevik/töökogemuse kirjeldus on sisukas, hinnatud 
tööandja(te) poolt ning peegeldab kutse taotleja kutsealast 
arengut sõidukite pindade hooldajana 15 10
intervjuu peegeldab kutse taotleja teadmisi ja praktilise töö 
kaudu omandatud vilumust, suhtlemisoskust, teadmisi ja 
hoiakuid 10 5
läbivad kompetentsid on saavutatud. Tööks valitud seadmed, 
tööriistad ja tehnoloogia vastavad töö iseloomule, töö teostus 
on korrektne, ohutu ja säästlik. Kvaliteet on kontrollitud ja 
tagatud. Suhtlemisel kasutatav sõnavara on professionaalne, 
suhtlusstiil sõbralik. Töös on kasutatud vajalikke tööjuhendeid, 
skeeme, jooniseid õige lõpptulemuse saavutamiseks. Erialase 
inglise keele sõnavara on tööga toimetulekuks piisav, vene 
keelt emakeelena kasutav kutse taotleja valdab lisaks 
eestikeelset sõnavara 5 3

Punkte kokku  65 39

PILET 2
B.2.2 Rattakoobaste, rehvide, velgede ja uksevahede
puhastamine ja hooldamine
B.2.4 Sõiduki mootoriruumi puhastamine ja pindade
hooldamine
nõustab klienti sõiduki rattakoobaste ja velgede hooldamise 
küsimustes, kasutab korrektset suhtluskeelt ning erialast 
sõnavara  5 3
peseb rattakoopad, rattad ja veljed nendele sobivate 
pesuainetega, loputab ja töötleb kaitsevahendiga 5 3
peseb uksetihendid, ustevahed, lävekarbid, loputab, kuivatab 
ning hooldab selleks sobiva vahendiga 5 3
kasutab ohutuid töövõtteid ning tagab, et sõiduki osad (nt 
veljed, pidurisüsteem ei saaks töö käigus kahjustada) 5 3
teeb valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud 
puudused. Selgitab oma tööd ja põhjendab valikuid 5 3
korrastab töökoha töö lõpetamisel 5 3
nõustab klienti sõiduki mootoriruumi hooldamise küsimustes, 
kasutab korrektset suhtluskeelt ning erialast sõnavara 5 3
praktikapäevik/töökogemuse kirjeldus on sisukas, hinnatud 
tööandja(te) poolt ning peegeldab kutse taotleja kutsealast 
arengut sõidukite pindade hooldajana 15 10
intervjuu peegeldab kutse taotleja teadmisi ja praktilise töö 
kaudu omandatud vilumust, suhtlemisoskust, teadmisi ja 
hoiakuid 10 5
läbivad kompetentsid on saavutatud. Tööks valitud seadmed, 
tööriistad ja tehnoloogia vastavad töö iseloomule, töö teostus 
on korrektne, ohutu ja säästlik. Kvaliteet on kontrollitud ja 
tagatud. Suhtlemisel kasutatav sõnavara on professionaalne, 
suhtlusstiil sõbralik. Töös on kasutatud vajalikke tööjuhendeid, 
skeeme, jooniseid õige lõpptulemuse saavutamiseks. Erialase 
inglise keele sõnavara on tööga toimetulekuks piisav, vene 
keelt emakeelena kasutav kutse taotleja valdab lisaks 
eestikeelset sõnavara 5 3

Punkte kokku  65 39

Sõidukipindade hooldamise praktiline eksam praktikapäeviku esitamise ja intervjuuga

Hindamine 

parim 
tulemus 

Kutse taotleja sooritab praktilise töö, mida hinnatakse eristavalt, punktides. Hindekriteeriumid on kirjeldatud hindamisstandardis.
Hindamiskomisjoni liige esitab kliendi rollis tellimuse sõiduki sise- ja/või välispuhastuse töö tegemiseks ning soovib nõustamist, kuidas igapäevaselt 
sõiduki eest hoolitseda.  
Kutse taotleja teostab tellitud töö, selgitab oma tegevust, põhjendab oma valikuid ning esitleb läbivaid kompetentse tööprotsessi ajal. Vastab 
hindamiskomisjoni liikmete poolt intervjuu vormis esitatud küsimustele lühidalt ja arusaadavalt. Käitub viisakalt, endast ja teistest lugupidaval viisil.  

Hindamine 

Kool:

Kutse taotleja ees- ja perekonnanimi:

Emakeel: 

Eksami kuupäev, 
eksami alguse 

kellaaeg:

hindaja tagasiside, viited töös esinenud puudustele, kutse 
taotleja tugevustele   

hinnatud 
tulemus 

lävend



PILET 3 
B.2.3 Sõiduki sisustuse ja pinnakatete puhastamine ja
hooldamine

parim 
tulemus 

lävend
hinnatud 
tulemus 

hindaja tagasiside, viited töös esinenud puudustele, kutse 
taotleja tugevustele   

nõustab klienti sõiduki sisustuse ja pindade hooldamise 
küsimustes, kasutab korrektset suhtluskeelt ning erialast 
sõnavara  5 3
hindab sõiduki sisepindade seisukorda, materjalide liike, 
määrdumist. Kasutab sõiduki tehnilisi juhendeid materjalide  ja 
nende omaduste määramiseks. Annab ülevaate sõiduki 
sisustuse ja pinnakatete seisukorrast. Põhjendab oma 
seisukohti 5 3
valib tööks vajaliku tehnoloogia ja vahendid, põhjendab oma 
valikuid. Valmistab sõiduki ette sisepuhastustööde tegemiseks, 
sh käsitleb kliendi esemeid vastavalt kliendi soovile ja 
töökultuuri põhimõtetele 5 3
katab kinni õrnad pinnad vältimaks nende juhuslikku 
kahjustamist 5 3
järjestab tööd, et tagada parim kvaliteet ning efektiivne 
ajakasutus. Kasutab suruõhku, tolmuimejat, keemilise pesu 
seadet ning sisepindade hooldus- ja kaitsevahendeid 
sihipäraselt ning otstarbekalt, tagades töö kvaliteedi ja 
efektiivsuse 5 3
teostab valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud 
puudused. Selgitab oma tööd ja põhjendab valikuid 5 3
korrastab töökoha töö lõpetamisel 5 3
praktikapäevik/töökogemuse kirjeldus on sisukas, hinnatud 
tööandja(te) poolt ning peegeldab kutse taotleja kutsealast 
arengut sõidukite pindade hooldajana 15 10
intervjuu peegeldab kutse taotleja teadmisi ja praktilise töö 
kaudu omandatud vilumust, suhtlemisoskust, teadmisi ja 
hoiakuid 10 5
läbivad kompetentsid on saavutatud. Tööks valitud seadmed, 
tööriistad ja tehnoloogia vastavad töö iseloomule, töö teostus 
on korrektne, ohutu ja säästlik. Kvaliteet on kontrollitud ja 
tagatud. Suhtlemisel kasutatav sõnavara on professionaalne, 
suhtlusstiil sõbralik. Töös on kasutatud vajalikke tööjuhendeid, 
skeeme, jooniseid õige lõpptulemuse saavutamiseks. Erialase 
inglise keele sõnavara on tööga toimetulekuks piisav, vene 
keelt emakeelena kasutav kutse taotleja valdab lisaks 
eestikeelset sõnavara 5 3
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PILET 4 

B.2.4 Sõiduki põhjapesu*
parim 

tulemus 
lävend

hinnatud 
tulemus 

hindaja tagasiside, viited töös esinenud puudustele, kutse 
taotleja tugevustele   

hindab sõiduki põhja tehnilist seisukorda visuaalse vaatluse 
teel. Veendub, et põhja all puuduvad nähtavad lekked, defektid, 
lahtised sõlmed või detailid. Kontrollib väljalaskesüsteemi ja 
pidurisüsteemi osade välistemperatuuri. Kannab tulemused 
töökorraldusele 5 3
hindab sõiduki põhja puhastamise ja hooldamise vajadust, 
võttes arvesse määrdumist ja korrosiooni levikut 5 3

nõustab klienti sõiduki põhjapesu ja korrosioonitõrje küsimustes 5 3
teostab sõiduki põhjapesu. Loputab ja kuivatab suruõhuga 5 3
töötleb vajalikud pinnad kaitsevahendiga. Selgitab oma 
tegevust ja põhjendab valikuid 5 3
teeb valmistööle kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud 
puudused 5 3
korrastab töökoha töö lõpetamisel 5 3
praktikapäevik/töökogemuse kirjeldus on sisukas, hinnatud 
tööandja(te) poolt ning peegeldab kutse taotleja kutsealast 
arengut sõidukite pindade hooldajana 15 10
intervjuu peegeldab kutse taotleja teadmisi ja praktilise töö 
kaudu omandatud vilumust, suhtlemisoskust, teadmisi ja 
hoiakuid 10 5
läbivad kompetentsid on saavutatud. Tööks valitud seadmed, 
tööriistad ja tehnoloogia vastavad töö iseloomule, töö teostus 
on korrektne, ohutu ja säästlik. Kvaliteet on kontrollitud ja 
tagatud. Suhtlemisel kasutatav sõnavara on professionaalne, 
suhtlusstiil sõbralik. Töös on kasutatud vajalikke tööjuhendeid, 
skeeme, jooniseid õige lõpptulemuse saavutamiseks. Erialase 
inglise keele sõnavara on tööga toimetulekuks piisav, vene 
keelt emakeelena kasutav kutse taotleja valdab lisaks 
eestikeelset sõnavara 5 3

Punkte kokku  65 39
*sõiduk on eelnevalt paigutatud tõstukile

Hindamine 

Hindamine 



Lisa 2 
Hindamisülesanne 

B.2.6 Rehvivahetus
parim 

tulemus 
lävend

hinnatud 
tulemus 

hindaja tagasiside, viited töös esinenud puudustele, kutse 
taotleja tugevustele   

nõustab klienti rehvide/velgede valikul nende sobivuste ja 
erinevustega ning muudes asjakohastes küsimustes nagu 
rehvide/velgede kasutamine, seisukord, vahetamine, 
hoiustamine, sõiduohutus 5 3
hindab rataste ja rehvide seisukorda hindamaks nende 
kulumise astet ja iseloomu; kontrollib sõidukile tootja poolt 
kehtestatud nõudeid rehvide ja velgede osas ning rehvirõhkude 
väärtusi. Selgitab kehtivaid sõidukite tehnoseisundi nõudeid 
rehvitöödega seonduvas osas 5 3
demonteerib rattad, eemaldab rehvid velgedelt nõuetekoha-
selt, muuhulgas järgides rehvimontaažiseadmete kasutus-
juhendite nõudeid, selgitab oma tööd ja põhjendab valikuid 5 3
kontrollib demonteeritud/monteeritavate rehvide ja velgede 
seisukorda, tehes vajalikud mõõtmised võimalike defektide, 
liigse kulumise ja kahjustuste fikseerimiseks. Kirjutab 
mõõtetulemused töökorraldusele 5 3
monteerib rehvid velgedele nõuetekohaselt, korrigeerib rehvide 
rõhud, tasakaalustab rattad tasakaalustuspingil järgides 
tasakaalustusseadme kasutusjuhiseid. Kontrollib ja vajadusel 
vahetab ventiili või selle tihendi, ventiili korgi, selgitab oma tööd 
ja põhjendab valikuid 5 3
monteerib rattad sõidukile järgides tootja poolt etteantud norme, 
selgitab oma tööd ja põhjendab valikuid 5 3
teeb valmistöö kvaliteedikontrolli ja kõrvaldab võimalikud 
puudused 5 3
vajadusel hoiustab rehvid nõuetekohaselt. Põhjendab oma 
tegevust ja selgitab valikuid 5 3
B.2.7 Rattakoopas asuvate sõlmede seisukorra
kontrollimine
mõõdab enne rataste tagasimonteerimist piduriklotside, 
piduriketaste paksust ja võrdleb saadud tulemust tootja poolt 
antud normidega. Hindab detailide üldist seisukorda nt 
võimalike korrosioonikahjustuste, liigse kulumise, vigastuste, 
defektide olemasolu ja ulatust. Hindab visuaalse vaatluse teel 
piduriosade seisukorda nt voolikute, trosside, ühenduste, 
kinnituste seisukord, lekked, praod jms 5 3
kannab kontrolli tulemused töökorraldusele ja edastab info 
remonditööde korraldamise eest vastutavale töötajale 5 3
B.2.8 Rehviparandustööd
hindab rehvi defekti asukoha, põhjuse ja ulatuse ning valib 
rehvi remondiks sobiva tehnoloogia, materjalid ja seadmed; 
teeb rehviparandustöö, järgides rehvitootja juhiseid ja nõudeid. 
Kontrollib tehtud töö tõhusust, nõustab klienti parandatud rehvi 
edasise kasutuskorra osas 5 3
praktikapäevik/töökogemuse kirjeldus on sisukas, hinnatud 
tööandja(te) poolt ning peegeldab kutse taotleja kutsealast 
arengut rehvitööde tegemisel 15 10
intervjuu peegeldab kutse taotleja teadmisi ja praktilise töö 
kaudu omandatud vilumust, suhtlemisoskust, teadmisi ja 
hoiakuid 10 5
läbivad kompetentsid on saavutatud. Tööks valitud seadmed, 
tööriistad ja tehnoloogia vastavad töö iseloomule, töö teostus 
on korrektne, ohutu ja säästlik. Kvaliteet on kontrollitud ja 
tagatud. Suhtlemisel kasutatav sõnavara on professionaalne, 
suhtlusstiil sõbralik. Töös on kasutatud vajalikke tööjuhendeid, 
skeeme, jooniseid õige lõpptulemuse saavutamiseks. Erialase 
inglise keele sõnavara on tööga toimetulekuks piisav, vene 
keelt emakeelena kasutav kutse taotleja valdab lisaks 
eestikeelset sõnavara 5 3

Punkte kokku  85 51

Rehvitehniku praktiline eksam praktikapäeviku esitamisega ja intervjuuga. 

Hindamine 

Hindamiskomisjoni liige esitab kliendi rollis tellimuse sõiduki rehvivahetuse töö tegemiseks ning soovib nõustamist rehvide omaduste, tehniliste nõuete ja 
rehviparandustööde osas.

Kutse taotleja teostab tellitud töö, selgitab oma tegevust, põhjendab oma valikuid ning esitleb läbivaid kompetentse tööprotsessi ajal. Vastab 
hindamiskomisjoni liikmete poolt intervjuu vormis esitatud küsimustele lühidalt ja arusaadavalt. Käitub viisakalt, endast ja teistest lugupidaval viisil.  




