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Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Landscape architect, level 7

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

3. KUTSEOSKUSED

Volitatud maastikuarhitekt (tase 7) on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima
maa-ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi
ning hindama ehitatud keskkonda. Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal.
Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste
asutustes vastava ala asjatundjana.

Kohustuslikud kompetentsid:
- Maastikuarhitektuursete ehitusprojekti koostamise juhtimine
- Maastikuarhitektuurse ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites
- Planeeringute koostamise juhtimine
- Planeeringu maastikuarhitektuurse osa koostamine kõigis planeeringu liikides
- Planeeringute kõigi liikide ja ehitusprojektide ning ehitiste hindamine maastiku osas
- Maastiku uurimine ja hindamine

Valitavad kompetentsid:
- Maastikuhoolduskavade ja/või kaitsekorralduskavade koostamine
- Muinsuskaitse eritingimuste koostamine (vastava tegevusloa olemasolul) ja muinsuskaitse aluse objekti projekteerimine
- Keskkonnamõju hindamine (vastava tegevusloa olemasolul) ja/või keskkonnamõju strateegiline hindamine
- Osalemine arhitektuuri- ja maastikuarhitektuurivõistluste ettevalmistamises ja žürii töös
- Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Maastikuarhitekt, linnaaednik, planeerija, looduskaitse spetsialist, projekteerija, maastikuarhitekt- konsultant, konsultant, linna
maastikuarhitekt, vallaarhitekt, arhitekt, arhitekt-planeerija, haljastusinsener, maastikuarhitekt-planeerija

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 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Volitatud maastikuarhitekt- ekspert, EKR tase 8

Rahvusvahelised lepingud

Definition of the profession of landscape architect for
the International Standard Classification of Occupations.
International Labour Office, Geneva. Final Version approved
by the World Council 2003, Banff , Canada of the International
Federation of Landscape Architects, IFLA.

ILO Resolution concerning updating the International Standard
Classification of Occupations

Redrafted Definition of ISCO-08 unit group: Landscape
Architect. September 2009

IFLA Charter for landscape architectural education (with EFLA
addenda) (15.08.2005)

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

