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(*)Selgitav märkus
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)

Juhtiv lavameister, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Stage manager, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

5. taseme juhtiv lavameister tagab ja koordineerib lavakujunduse ohutu ja plaanikohase paigaldamise ning juhib
lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid kinnitatud lavaplaani järgi. Koordineerib lavadekoratsioonide
vahetamist ja liigutamist etenduse või proovi ajal ning vastutab nende toimingute korrektse läbiviimise eest. Juhatab
monteerimistöid ohutult, ratsionaalselt ja ettenägelikult. Kontrollib ja juhendab lavatööliste ettevalmistustöid enne proovi ja
etendust (ka väljasõiduetendustel). Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiirelt ja loovalt. Tagab
lavakujunduse võimalikult täpse taasesituse ning montaaži vastavalt olukorrale, koostades selleks detailse lavaplaani koostöös
kunstniku/lavastajaga.
Töö eeldab algatusvõimet, vastutustunnet ning oskust töötada meeskonnas. Töös on oluline mõttekiirus, täpsus ja tehniline
loovus.
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks, et tagada planeeritud lavastuse õigeaegne
valmimine.
Juhtiv lavameister koordineerib ja planeerib dünaamiliselt lavastusmeeskonna tööjaotust repertuaariplaanile ja organisatsiooni
sisereeglitele vastavalt.
Vajalik on arvuti kasutamise oskus nii etenduse läbiviimisel ja operatiivsete muudatuste tegemisel kui ka lavaplaanide
lugemisel, täiendamisel ja väljasõiduetenduse kohandamisel kohalikele oludele.
Töö eeldab võõrkeele (soovitavalt inglise keel) oskamist, eelkõige seoses lavatehnilise spetsiifikaga.

1. Etenduse ettevalmistamine:
- lavakujunduse monteerimine;
- lavastaja ja kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

2. Etenduse läbiviimine:
- lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal;
- (eri)efektide kasutamine laval.

3. Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine:
- lavakujunduse demonteerimine;
- lavakujunduse ladustamine;
- lavakujunduse transportimine;
- lavaploki korrashoidmine.

4. Lavastuse ettevalmistamine:
- osalemine tehnilistes aruteludes;
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- nõustamine.

5. Lavatehnilise meeskonna juhtimine:
- inimressursside juhtimine;
- lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

6. Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine:
- lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale;
- suhtlemine kohaliku vastuvõtjaga.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Lavamees, lavatööline, dekoratsioonimonteerija, lavatehnik, lavameister, pealavameister.

(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, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

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

