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Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Maastikuehitaja, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Landscape gardner, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Kompetentsid:
- Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
- Aiakultuuride hooldamine
- Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
- Töö planeerimine
- Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
- Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
- Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) rajamine
- Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
- Muru rajamine
- Aedade ja haljasalade hooldamine
- Müüride ehitamine
- Nõlvade kindlustamine ja treppide ehitamine

Valitavad kompetentsid:
- Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
- Maastikuehituses kasutatavate masinate ja seadmete kasutamine ning igapäevane hooldus
- Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
- Aiaveekogude rajamine
- Piirete ehitamine
- Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine
- Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine
- Juhendamine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Haljastaja, haljasalade hooldaja, maastikuehitaja

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

