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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Palkmajaehitaja, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Log house builder, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

Palkmajaehitaja tase, 5 on kogemusega spetsialist, kes püstitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või
moodulitest palkmaju ja juhib tööd objektidel, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest.
Koostab objekti töögraafikuid, juhendab kaastöötajaid, teostab järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti, lähtudes
projektdokumentatsioonist, protseduurireeglitest, töö- ja keskkonna ohutusnõuetest ja muudest õigusaktidest; planeerib enda ja
teiste tööd. 5. taseme palkmajaehitaja teadvustab ja kujundab kutseala mainet.
5. taseme palkmajaehitaja kutse annab võimaluse majandustegevuse registri vastutava spetsialisti registreeringu taotlemiseks.
5. taseme palkmajaehitaja võib spetsialiseeruda käsitöö palkmaja tootjaks. Käsitöö palkmaja tootja toodab käsitööna erinevaid
palkmaja detaile ja mooduleid ning erinevaid palkkonstruktsioone. Ta juhib palkosa tootmist, teisi töötajaid, jagab materjale ja
muid ressursse.

Kohustuslikud kompetentsid
- Töö planeerimine ehitusplatsil
- Tööks ettevalmistamine ja töö korraldamine ehitusplatsil
- Puitliidete valmistamine
- Palkmaja puitkarkass-seinte ehitamine
- Palkseinte ehitamine
- Puitvahelagede ja põrandate ehitamine
- Katusekonstruktsioonide ehitamine
- Avatäidete (aknad, uksed, luugid) paigaldamine
- Lisasoojustuse ja välisvooderdise paigaldamine palkseinale
- Leiliruumi ehitamine
- Välisrajatiste ehitamine
- Renoveerimine
- Juhtimine ja juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
- Ehituspalgi ettevalmistamine
- Palkmaja detailide ja/või moodulite käsitsi tootmine
- Tootmise juhtimine ja töö korraldamine

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


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Palkmajaehitaja, palkmajapüstitaja, palkmeister, käsitöö palkmaja ehitaja

(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 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

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

