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Õppekava koostamise alus
Haridus- ja Teadusministri 29.12.2008a. määrus nr 76 „Aianduserialade riiklik õppekava“

Õppekava eesmärgid ja ülesanded 
Riikliku  õppekavaga  kehtestatud  kutseõppe  eesmärk  on  võimaldada  õppijal  omandada 
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute 
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 
Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes:
1)väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2)oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3)oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates 
töösituatsioonides;
4)on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5)vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6)töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7)oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

Nõuded õpingute alustamiseks 
Õppijal omandatud põhiharidus.
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Õppekava struktuur 
1. Üld- ja põhiõpingute moodulid (sh praktika) 81 õn
Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused (2õn), majandus ja ettevõtlus (3õn),
arvutiõpe ja asjaajamine (2õn), suhtlemine ja klienditeenindus (2õn), erialane võõrkeel (2õn), 
keskkonnakaitse  (2õn),  aianduse  alused  (20õn),  haljasalade  rajamine  (7õn),  haljasalade 
hooldamine (6õn), maastikuehitiste rajamine ja hooldamine (10õn).
Praktika (25õn)

2. Valikõpingute moodulid 19 õn
Valikõpingud moodustavad moodulid,  millest  16 õn ulatuses valib  õppija täiendavalt,  kas 
aianduslike  väikeehitiste,  haljasalade  kujundamise  või  haljasalade  rajamise  ja  hooldamise 
osamoodulid  ja  lisaks  eelpool  nimetatule  veel  3  õn  ulatuses  järgnevate  valikmoodulite 
hulgast:  ajatamine  (1õn),  Eesti  mõisad  ja  mõisapargid  (1õn),  erialane  B-võõrkeel  (2õn), 
katusehaljastuse  rajamine  ja  hooldamine  (1õn),  loodusfotograafia  (1õn),  looduslikud 
dekoratiivsed  rohttaimed  (1õn),  mesindus  (1õn),  puude  hooldamine  ja  raietööd  (2õn), 
roosikasvatus (1õn), seenekasvatus (1õn), sisehaljastuse kujundamine (1õn), SketchUp (1õn), 
taimekaitse  (taimekaitse  töötaja  tõendi  saamiseks)  (1õn),  taimeseade  (1õn),  VectorWorks 
(2õn), vitspunutised (1õn), AutoCad (3õn).

3. Üldharidusained 40 õn
Eesti keel  (5 õn), kirjandus (3 õn), võõrkeel A (inglise/saksa) (7 õn), matemaatika (5 õn), 
füüsika  (3  õn),  keemia  (3  õn),  bioloogia  (3  õn),  geograafia  (1  õn),  ajalugu  (4  õn), 
inimeseõpetus (1 õn), kunstiõpetus (1 õn), muusikaõpetus (1 õn), kehaline kasvatus (2 õn), 
ühiskonnaõpetus (1 õn).

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Õppekava täitmine täies mahus, lõpueksami sooritamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
Kooli lõputunnistus kutsekeskharidusõppe läbimise kohta ja hinneteleht.
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I ÜLDOSA

1.1 Õppekava koostamise alus

Aianduserialade riiklik õppekava  (Haridus- ja teadusministri 29. detsembri 2008. a määrus nr 76). 

1.2 Õppekava eesmärgid ja ülesanded

1.2.1 Õppekava eesmärk

• võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas 
ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks;

• maastikuehitajana töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine teoreetilise ja 
praktilise töö kaudu;

• kujundada õpilases valmidus töötada iseseisvalt;
• õppida tundma taimmaterjali ja osata seda kasutada haljastamisel;
• omandada head proportsiooni- ja värvitaju ning ruumilist kujutlusvõimet;
• olla konkurentsivõimeline tööturul.

1.2.2 Õppekava ülesanne

Räpina Aianduskooli aianduse eriala maastikuehituse õppekavarühma õppekava ülesanne on luua 
õppija vajadustele vastav, isiksuse mitmekülgset arengut toetav õpikeskkond ja tagada õppuritele 
võimalus:

• omandada aiandusalaseid teadmisi;
• saada majandus- ja ettevõtlusalaseid algteadmisi;
• orienteeruda kutsealaga seonduvates õigusaktides;
• omandada ladus suhtlemis- ja klienditeenindamise oskus;
• omandada võõrkeeles tööalane suhtlemise oskus;
• saada baasteadmised erialaga seotud reaalainetes;
• omandada arvutikasutaja pädevused;
• omandada teadmised taimmaterjalist (tundmine + kasvatamine);
• omandada teadmised ja oskused aiatöömasinatega töötamisel;
• omandada teadmisi haljasalade rajamisest ja hooldamisest;
• võimaldada  õpilastel  praktiseerida  erinevates haljastusettevõtetes.

1.3 Nõuded õpingute alustamiseks

Maastikuehituse erialale võetakse õppima keskharidusega noori. Kooli sisseastumisel tuleb esitada 
järgmised dokumendid:

• keskharidust tõendav lõputunnistus;
• vormikohane arstitõend;
• 4 fotot;
• vormikohane  avaldus;
• isikut tõendav dokument.
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1.4 Praktika

Praktika käigus tutvub õppija reaalse töökeskkonnaga, kinnistab õpitut ja omandab uusi praktilisi 
oskusi;  tutvub ettevõtte  töö planeerimise ja korraldusega,  saab iseseisva töö kogemusi  tööüles-
annete lahendamisel, osaleb meeskonnatöös reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, tervist ja 
keskkonda säästvat hoiakut. 
Praktika on jagatud: 

• aednikupraktika esimesel õppeaastal;
• maastikuehitaja praktika teisel ja kolmandal õppeaastal. 

Praktika teemad:
Aedniku praktika aiandis, puukoolis ja haljastusettevõttes: ilutaimede tundmine ja agroteh-
nika; puukoolimajandus; istutusalade rajamine ja hooldamine; klienditeenindus; praktikaettevõtte 
töökorraldus. 

Praktika läbimisel õpilane tunneb:
• avamaa- ja katmikalataimi ning aianduses kasutatavaid eluta materjale;
• muldi, kasvusubstraate ja väetisi;
• puukoolimajandust;
• avamaa- ja katmikalataimede agrotehnikat.

Praktika läbimisel õpilane oskab:
• vastavalt juhisele kasutada ja hooldada aiatööriistu ning –masinaid;
• avamaa- ja katmikalataimede agrotehnilisi ja aianduslikke töövõtteid;
• vastavalt juhisele valmistada kasvusubstraate, väetada taimi ja teha taimekaitsetöid;
• paljundada taimi;
• rajada ja hooldada jalgteid.

Maastikuehitaja praktika haljastusettevõttes: haljasalade rajamine ja hooldamine; maastiku-
ehitiste ning väikevormide rajamine ja hooldamine; praktikaettevõtte töökorraldus. 

Praktika läbimisel õpilane tunneb:
• avamaa- ja katmikalataimi ning aianduses kasutatavaid eluta materjale;
• muldi, kasvusubstraate ja väetisi;
• puukoolimajandust;
• avamaa- ja katmikalataimede agrotehnikat.

Praktika läbimisel õpilane oskab:
• lugeda haljastusprojekti;
• arvutada materjalide mahtusid;
• koostada hooldustööde kava;
• vastavalt juhisele ehitada ja hooldada arhitektuuri väikevorme;
• rajada ja hooldada erinevaid istutusalasid ja murusid;
• taimmaterjali kujundus- ja hoolduslõikusi.

Praktika reaalses töökeskkonnas loetakse sooritatuks kui õpilane on:
• läbinud praktika täies mahus;
• esitanud juhtõpetajale praktikaaruande koos praktikapäeviku ja hinnangulise iseloomustuse 

praktika juhendajalt;
• kaitsnud praktikaaruande.
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1.5 Valikõpingud

Riiklik õppekava kehtestab valikõpingute mahuks 19 õn. 

Kooli õppekavas valikõpingud moodustavad moodulid, millest 16 õn ulatuses on õppijal võimalik 
täiendavalt valida, kas aianduslike väikeehitiste, haljasalade kujundamise või haljasalade rajamise 
ja  hooldamise  osamoodulid  ja  lisaks  eelpool  nimetatule  veel  3  õn  ulatuses  järgnevate 
valikmoodulite hulgast:  ajatamine (1õn), Eesti mõisad ja mõisapargid (1õn), erialane B-võõrkeel 
(2õn),  katusehaljastuse  rajamine  ja  hooldamine  (1õn),  loodusfotograafia  (1õn),  looduslikud 
dekoratiivsed  rohttaimed  (1õn),  mesindus   (1õn),  puude  hooldamine  ja  raietööd  (2õn), 
roosikasvatus  (1õn),  seenekasvatus  (1õn),  sisehaljastuse  kujundamine  (1õn),  SketchUp  (1õn), 
taimekaitse (taimekaitse töötaja tõendi saamiseks) (1õn), taimeseade (1õn), VectorWorks (2õn), 
vitspunutised (1õn).

Aianduslike väikeehitiste valikuga taotletakse, et õppija omandab täiendavad teadmised ja oskused 
arhitektuuri väikevormidest ja nende ehitamisest, joonestamisest, maaparandusest ja maamõõtmise 
alustest, katusehaljastuse rajamisest ja hooldamisest, kompositsioonist ja värvusõpetusest. 

Haljasalade kujundamise valikuga taotletakse, et õppija omandab täiendavad teadmised ja oskused 
eridendroloogiast,  rohtsetest  dekoratiivtaimedest,  joonestamisest,  maastiku-  ja  väikeaedade 
kujundamisest,  AutoCADist,  kompositsioonist  ja  värvusõpetusest  ning  kalmistu  ja  kalmu 
kujundusest. 

Haljasalade rajamise ja hooldamise valikuga taotletakse, et õppija omandab täiendavad teadmised 
ja oskused maamõõtmisest ja maaparandusest, eridendroloogiast ja rohtsetest dekoratiivtaimedest, 
puude hooldamisest ja raietöödest, väikeaedade ning sisehaljastuse rajamisest ning hooldamisest. 

Valikõpingute nimekiri võib täieneda seoses muudatustega majanduselus ja õppijate soovides. 

1.6 Hindamise üldised põhimõtted

Hinnatakse  jooksva  õppetöö  käigus  toimuvaid  kontrolltöid,  praktilisi  töid,  referaate  jne,  mille 
tulemused  kantakse  e-päevikusse  ning  nad  võivad  olla  aluseks  eksami  või  arvestuse  hinde 
kujunemisele.  Kokkuvõtva  hindamise  vormina  fikseeritakse  peale  semestri  ja  aastahinde  ka 
õppeainete  vahearvestuse  hinded  2  korda  aastas-  novembris  ja  märtsis  õppetegevuse  ajakavas 
määratud tähtaegadel. Õppeaine teadmiste kontrolli vormid on määratud ainekavas.

Õppeaine  loetakse  omandatuks  pärast  positiivse  koondhinde  saamist,  eksami  või  arvestuse 
positiivset sooritust.

Mooduli koondhinde väljapanekul arvestab aineõpetaja teadmiste kontrolli eest saadud jooksvaid 
hindeid,  iseseisvate  tööde  hindeid,  praktiliste  tööde  hindeid,  arvestustööde  hindeid  jne. 
Koondhinde väljapanemiseks on üldjuhul nõutav 3 jooksva hinde olemasolu. Üksikute hindeliikide 
osakaalu määrab ainet õpetav pedagoog ning fikseerib selle aineprogrammis. Tavaliselt moodustab 
arvestustöö  koondhindest  40  -  51%.  Koondhindes  võib  arvestada  ka  ca  10% ulatuses  õpilase 
osalemist õppetöös.

Diferentseeritud  hindamine õppeaine  või selle  osade lõikes  toimub viiepallilise  hindamisskaala 
alusel alljärgnevalt :

• hinne “5” (väga hea) - aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu põhjalik tundmine; tööks 
sobivate töömeetodite, töövahendite ning töövõtete õige valik ning nende edasiarendamise 
oskus; hangitud teadmiste süstematiseerimise, võrdlemise, analüüsi ja tõlgendamise oskus; al-
ternatiivide hindamise ja probleemide lahendamise oskus. 

• hinne “4” (hea) – aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu tundmine; tööks sobivate töö-
meetodite, töövahendite ning töövõtete õige valik; hangitud teadmiste süstematiseerimise, 
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võrdlemise, analüüsi ja tõlgendamise oskus; alternatiivide hindamisel ja probleemide lahen-
damisel vajab juhendamist.

• hinne “3” (rahuldav) - aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu tundmises esineb lünki; 
lihtsamate töömeetodite ja töövõtete valdamine, töövahendite õige valik ja kasutamine, toi-
metulek tüüpsituatsioonides või juhendatavana. 

• Hinne “2” (puudulik) - aine teoreetilise, rakendusliku ja praktilise sisu piiratud tundmine või 
suutmatus seostada ainet reaalsete töösituatsioonidega; lihtsamate töömeetodite ja töövõtete 
valdamine lisajuhendamisel; suutmatus tõlgendada informatsiooni.

• Hinne “1” (nõrk) - aine mittetundmine; suutmatus toime tulla töösituatsioonides; suutmatus 
hankida ja tõlgendada informatsiooni.

Jooksev hindamine, mis annab ühelt poolt õppijale tagasisidet tema õpitulemuste kohta ning teiselt 
poolt informatsiooni õpetajale tema poolt kasutatavate õppemeetodite efektiivsuse kohta, seisneb 
valdavalt testide sooritamises. Jooksev hindamine toimub alljärgnevalt:
• hinne 5 (väga hea) 90 – 100 % punktide arvust õigesti sooritanud
• hinne 4 (hea) 70 - 89 % punktide arvust õigesti sooritanud
• hinne 3 (rahuldav) 45 – 69 % punktide arvust õigesti sooritanud
• hinne 2 (puudulik) 20 – 44 % punktide arvust õigesti sooritanud
• hinne 1 (nõrk) 0 – 19 % punktide arvust õigesti sooritanud.
Samasugust  hindamiskorda  kasutatakse  ka  nende  õppeainete  hindamisel,  mis  ei  moodusta 
tervikmooduleid.
Arvestades õpilase individuaalseid võimeid ja suutlikkust võib õpetaja vähendada skaala väärtusi 
5% võrra.

1.7 Nõuded õpingute lõpetamiseks

Kooli  lõpetamiseks  peab  õppija  olema  läbinud  vastava  õppekava  positiivsetele  hinnetele  täies 
mahus ning sooritama lõpueksami.
Õpilasele  väljastatakse  kutseõppeasutuse  lõputunnistus  põhihariduse  baasil  kutsehariduse 
omandamise kohta.
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II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED

2.1 Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus

2 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ja  oskused  töötada  ennast  ja  keskkonda 
säästvalt. Omandab oskused hinnata töökeskkonna ohutegureid ja käituda ohuolukorras, kasutada 
päästevahendeid,  aidata  teisi,  teavitada  ohust,  evakueerida  ennast  ja  teisi.  Omandab 
tööõigusalaseid teadmisi lepingulistest suhetest, töö- ja puhkeajast ning töö tasustamise alustest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. 
Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu tagamise  
meetmed.  Töökeskkonna ohutegurid  ja  ohutusjuhendid.  Tervisekontroll.  Tööandja ja  töötaja 
kohustused  ja  õigused.  Turvalisus.  Õnnetusoht  ja  käitumine  ohuolukorras.  Tööõnnetus  ja 
kutsehaigus.
3.2.  ESMAABI. Tüüptraumad õpitaval erialal.  Tegutsemine  õnnetuspaigal  ja  kannatanu esmane 
ülevaatus,  edasiste  õnnetuste  vältimine  ja  abi  kutsumine.  Põhilised  esmaabivõtted  erinevate  
traumade  korral:  haavad  ja  verejooksud,  luumurrud,  lülisambatraumad  (või  lülisambatrauma 
kahtlus), liigesetraumad, mürgitused, kemikaalikahjustused, põletused, külmumised, võõrkehad.  
Äkkhaigestumised.  Krooniliste  haiguste  ägenemised.   Teadvusetu  kannatanu  abistamine  
(külgasend).  Elustamine.  Psüühiline kriisiseisund. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. 
Esmaabi vahendid töökohal. 
3.3. TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED.
Lepingulised suhted: lepingu mõiste; lepingulisi kohustusi sätestavad õigusaktid; lepingute liigid, 
sisu ja sõlmimise kord. Tööleping: töölepingu pooled, nende õigused ja kohustused; töölepingu 
kohustuslikud  tingimused;  määratud  ja  määramata  ajaks  töölepingu  sõlmimine;  töölepingu 
peatumine,  muutmine,  lõpetamine  tühistamine  ja  kehtetuks  tunnistamine.  Katseaeg.  Töötaja 
üleviimine  teisele  tööle.  Kollektiivleping:  kollektiivlepingu  pooled  ja  lepingu  sõlmimise  kord. 
Töövaidluste  lahendamine.  Töötajate  usaldusisik.  Töötüli  liigid.  Töö-ja  puhkeaeg;  tööpäev, 
töönädal,  töövahetus.  Ületunnitöö.  Töötamine  puhkepäevadel,  rahvus-  ja  riigipühadel.  Puhkuse 
liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata- ja osaliselt tasustatav puhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus ja 
nende andmise kord. Töö tasustamise alused: aja- ja tükipalk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja 
juurdemaksed;  puhkuse  tasustamine.  Kinnipidamised  palgast.  Materiaalne  vastutus 
tööõigussuhetes.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
vallas;

• esmaabi üldisi põhimõtteid;
• üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
• jäätmekäitluse vajadust ja järgib jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid;
• oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkust;
• peamisi  töösuhteid  reguleerivaid  õigusakte  ja  tunneb  neid  ulatuses,  mis  on  vajalik  tööle 

asumiseks;
• töölepingu poolte seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi;
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• töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid;
• palga ja puhkuse arvestamise aluseid;
• töö- ja puhkeaja korraldust ja arvestamise aluseid;
• töötingimuste kollektiivse kujundamise aluseid;
• töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi,

oskab:
• leida ja kasutada teavet töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta;
• hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada;
• järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
• anda esmaabi;
• käituda ohuolukorras: kasutada päästevahendeid, aidata teisi, teavitada ohust, evakueeruda;
• märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada, vältida või teavitada 

ohust;
• töötada tervist säästvalt ja ökonoomselt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• peamiste töösuhteid reguleerivate õigusaktide tundmist;
• ohuolukorras käitumise oskust;
• esmaabi andmise oskust.

2.2 Majandus ja ettevõtlus

3 õn 

1. Eesmärk
Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ühiskonnas  toimuvatest 
majandusprotsessidest, inimeste majanduslikust käitumisest  ja mõtlemisest ühiskonnas, ettevõtte 
loomise  ja  tegutsemise  alustest;  õpib  tundma  ettevõtlust  toetavaid  tugisüsteeme  ja 
rahastamisvõimalusi;  omandab  teadmised  turunduse  osast  ettevõtte  tegevuse  korraldamisel, 
tarbijate  vajaduste  ning  soovide  rahuldamisel,  raamatupidamise  põhialustest  ning 
rahandussüsteemist; omandab hoiakud keskkonda säästvaks majandustegevuseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1.  MAJANDUSE  ALUSED.  Majandusteooria  olemus,  majanduse  põhiküsimused,  mõisteid. 
Turumajanduse olemus. Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused ja 
ressursid. Tööturu olemus selles orienteerumine. Nõudluse ja pakkumise mehhanismid. Eraomand, 
hinnasüsteem ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja nende olemus. 
Eesti majanduse arengusuunad. Majanduslik stabiilsus SKP, RKP, tööturg, tööpuudus.
3.2. ETTEVÕTLUSE ALUSED
Ettevõte, ettevõtja, ettevõtlus. Ettevõtluse põhialused ja ettevõtluse koht majanduses, ühistegevuse 
põhimõtted. Äriühing, mittetulundusühing ja füüsilisest isikust ettevõtja. Ettevõtte loomise etapid. 
Ettevõte ja seadustemaastik Ettevõtte juhtimine. Tootmine ja teenindus: toode ja toodang, püsiv- ja 
muutuvkulud,  kasum, käive.  Ettevõtlust  toetavad tugisüsteemid.  Äriidee olemus ja püstitamine. 
Äriplaani struktuur. Äriplaani koostamise põhimõtted. Kaubandusliku äriplaani koostamine.
3.3. TURUNDUSE ALUSED
3.3.1.  Turunduse  olemus.  Turunduse  määratlused.  Turunduse  areng.  Turunduskeskkond. 
Turunduskontseptsioonid.  Turunduse  strateegia  ja  taktika.  Turg.  Turu  segmentimine.  Toote 
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positsioneerimine.  Turundusuuring.  Toode  ja  toote  arendus.  Toote  elutsükkel.  Kaubamärk  ja 
bränd. Bränd ja tarbijakäitumine.
3.3.2 Tarbijakäitumise olemus. Ostuotsustusprotsess. Tarbijakäitumise mõjurid. Tarbija lojaalsus. 
Suhtlusturundus. Sotsiaalne turundus. Rohelise turunduse olemus. Siseturundus. Internetiturundus.
3.3.3. Hind, turustus ja müügitoetus. Hinna olemus. Hinnakujundamine. Hinnapoliitika. Turustuse 
olemus.  Jaotuskanalid,  jaotussüsteem.  Müügitoetus  ja  kommunikatsioon.  Avaliku  arvamuse 
kujundamine. Reklaami olemus, tähtsus ja planeerimine. Müügi soodustamise olemus ja võtted. 
Isiklik müük.
3.4. RAAMATUPIDAMISE JA RAHANDUSE ALUSED
Raamatupidamisbilanss.  Raamatupidamise  kontod.  Kontoplaan.  Rahaliste  vahendite  arvestus. 
Panga-  ja  kassaoperatsioonid.  Arveldused  ostjate  ja  hankijatega.  Tulude  ja  kulude  arvestus. 
Kaubakate, ettevõtte käive, rentaablus, kasum. Inventuur. Rahanduse ja panganduse olemus. Pank 
ja pangateenused. Rahaühiku väärtus, kurss, noteerimine. Rahaturu teenused (hoius, laen, intress, 
viivis, arveldused, rahavahetus, tax-free). Rahvusvaheline rahandus.

4. Õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ühiskonnas toimivaid peamisi majandusprotsesse;
• Eesti majanduse arengusuundi ühtses Euroopa Liidu majandusruumis;
• turumajanduse põhikomponente;
• ettevõtluse aluseid, ettevõtte finantseerimise ja administreerimise üldpõhimõtteid;
• ühistegevuse põhimõtteid ja ühistulise ettevõtluse olemust;
• äri- ja turundusplaani koostamise põhimõtteid;
• FIE-na tegutsemise põhireegleid;
• turundusalaseid põhimõisteid ja turunduse rolli majanduses;
• toote positsioneerimise võimalusi turul;
• turundustegevusi ja info hankimise võimalusi turundusuuringuteks;
• toote elutsüklit ja toote arendamise võimalusi;
• kaubamärgi ja brändi olemust;
• tarbija ostukäitumise mõjureid;
• hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• toodete turustamise võimalusi ja jaotuskanaleid;
• turunduse kommunikatsiooniprotsessi elemente;
• reklaami tähtsust;
• otseturunduse vorme ja sisu;
• suhtlus- ja sotsiaalse turunduse olemust;
• rahaturu teenuseid, hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• kulude ja tulude arvestamise põhimõtteid;
• hinna struktuuri ja mõisteid: juurdehindlus, käibemaks, allahindlus, kasum, rentaablus, käive, 

kulud, kaubakate;
• põhilisi rahaühikuid;
• mõisteid laen, laenuintress, viivis,

oskab:
• koostada väikeettevõtte äriplaani;
• hankida informatsiooni ettevõtlust toetavate tugisüsteemide kohta;
• kasutada tarbija ostukäitumise mõjureid ostuotsuste selgitamisel;
• seostada toote elutsükli faase ettevõtte turundustegevusega;
• selgitada tarbimiskultuuri ja keskkonnakaitse vahelisi seoseid;
• selgitada rohelise toote kasulikkust, koostada sellekohast reklaamsõnumit;
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• koostada raamatupidamise algdokumente;
• arvutada intressi;
• kujundada müügihinda;
• inventeerida.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• majanduse  olemuse  ja  majanduslike  protsesside  mõistmist,  nõudluse  ja  pakkumise 
mehhanismide  tundmist,  Eesti  majanduse  arengusuundade  tundmist,  ettevõtluse  põhialuste 
tundmist,  mõistete  SKP,  RKP  tundmist,  turundus-,  raamatupidamis-  ja  rahandusalaste 
põhimõistete tundmist;

• oskust koostada äriplaani;
• situatsioon-  ja praktiliste  ülesannete lahendamist:  turundustegevuste  planeerimist,  erinevate 

toodete turusegmentide määramist, turundusuuringu läbiviimist, tuntuimate kaubamärkide ja 
brändide (eba)edu põhjuste analüüsi, oskust kohandada turundustegevusi vastavalt muutunud 
tarbijakäitumisele,  tarbija  ostuotsustusprotsessi  tundmist,  oskust  koostada  ja  analüüsida 
reklaamsõnumit;  oskust  planeerida  reklaamiprogrammi,  oskust  opereerida  sobivate  müüki 
soodustavate vahenditega, isikliku müügi protsessi läbimise oskust;

• hinnakujundusoskust;
• oskust koostada raamatupidamise algdokumente;
• oskust läbi viia inventuuri.

2.3 Arvutiõpe ja asjaajamine

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse,  et  õppija arendab informatsiooni  hankimise ja süstematiseerimise oskust 
ning kasutamist igapäevaelus ja erialases töös.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. ARVUTIÕPE
3.1.1.  Infotehnoloogia  põhimõisted  ja  infoühiskond.  Põhimõisted.  Riistvara.  Mälu  Tarkvara 
Arvutivõrgud.  Arvutid  igapäevaelus.  Infotehnoloogia  ja  ühiskond  Turvalisus,  õiguskaitse  ja 
seadusandlus. Infotehnoloogia ja Eesti. Infotehnoloogia ja eriala.
3.1.2. Arvuti  kasutamine ja failihaldus.  Elementaaroskused. Töölaud. Failihaldus.  Failide lihtne 
redigeerimine. Prindihaldus.
3.1.3.  Tekstitöötlus.  Alustamine.  Põhioperatsioonid.  Kujundamine  (vormindamine).  Printimine. 
Dokumendi viimistlemine.
3.1.4.  Tabelitöötlus. Elementaaroskused.  Põhioperatsioonid.  Valemid  ja  funktsioonid. 
Kujundamine (vormindamine). Diagrammid ja objektid.
3.1.5. Andmebaasid. Informatsiooni otsimine.
3.1.6. Informatsioon ja suhtlemine. Veebi kasutamise elementaaroskused. Veebis navigeerimine. 
Otsing  veebis.  Järjehoidjad  (bookmarks).  Elektronposti  kasutamise  elementaaroskused. 
Kirjavahetus. Adresseerimine. Postkasti haldamine. Listid ja uudisgrupid.
3.2.  ASJAAJAMISE  ALUSED.  Asjaajamise  alused  ja  -kord.  Dokumendi  koostamis-  ja 
vorminõuded:  dokumendiplangid,  dokumendi  rekvisiidid,  dokumendi  vormistamise  protseduur. 
Ametikirjade koostamine ja vormistamine elektrooniliselt ja paberkandjal.
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Õigust  ja vastutust  delegeerivate  ja  ärikirjavahetuse-  ning tööülesannetega  seotud dokumentide 
koostamine ja vormistamine. Kontoritehnika kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel;
• põhimõisteid, arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust;
• internetti ja selles peituvaid ohte;
• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid, 

oskab:
• kasutada arvutit töö- ja õppimisvahendina;
• kasutada arvutit tööde vormistamisel ja andmetöötluses;
• otsida veebist infot ja seda salvestada;
•  koostada  ja  vormistada  avaldust,  elulookirjeldust  (CV),  iseloomustust,  algatuskirja, 

vastuskirja,  seletuskirja,  töölähetust,  töölepingu  sõlmimist  ja  lõpetamist,  tellimiskirja, 
kaaskirja, volikirja ja vabanduskirja elektrooniliselt ning paberkandjal;

• suhelda elektroonilises keskkonnas järgides hea suhtlustava põhimõtteid;
• kasutada kaasaegset kontoritehnikat ja sidepidamisvahendeid.

5. Hindamine
 Hinnatakse:

• ametikirjade  koostamise  oskust (CV, avaldus, iseloomustus, seletuskiri);
• erinevate  esitluste  koostamise  oskust.

2.4 Suhtlemine ja klienditeenindus

2 õn 

1. Eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õppijad omandavad suhtlemise ja klienditeeninduse aluste põhimõtted ja 
oskavad neid oskuslikult rakendada tööalases rollikäitumises, suheldes nii
klientide kui ka töötajatega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu

3.1. SUHTLEMISE ALUSED
Suhtlemise mõiste. Suhtlemise sisemised tagamaad (põhimõtted, väärtused, identiteet,  eesmärk). 
Suhtlemisvahendid,  suhtlemisviisid.  Suhtlemisakti  etapid.  Suhtlemistõkked.  Suhtlustasandid. 
Suhtlemise  baasoskused.  Kontaktioskused.  Kuulamisoskused:  aktiivne  kuulamine, 
kuulamistõkked. Selge eneseväljendamine. Enesekehtestamine. Alistuv ja agressiivne käitumine. 
Konstruktiivne  tagasiside.  Konfliktid  ja nende lahendamise  strateegiad.  Konflikti  vahendamine. 
Grupp:  grupi  tunnused,  liigid;  grupi  arengu  faasid.  Rollid,  staatused  ja  väärtused  grupis, 
otsustamine grupis. Gruppidevaheline suhtlemine. 
3.2.  KLIENDITEENINDUSE  ALUSED.  Kliendikeskne,  teenindajakeskne  ja  asutusekeskne 
teenindusfilosoofia.  Klientide  ootuste,  vajaduste  ja  soovide  väljaselgitamine;  võimalik 
eetikakonflikt ja vastutus. Spetsiifiliste ja erivajadustega kliendid, nende teenindamine. Kaebused 
ja  probleemid  ning  nende  käsitlemine.  Kiitused  ja  komplimendid.  Klientide  turvalisus. 
Klienditeenindaja  enesejuhtimine  keerulistes  olukordades.  Stress;  toimetulek  stressiga  . 
Aiandustöötaja kui klienditeenindaja eneseanalüüs: oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine, 
isiksuslik SWOT. Mina-pilt ja maailmapilt; empaatia.
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4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• suhtlemise sisemisi tagamaid (põhimõtted, väärtused, identiteet, eesmärk);
• põhilisi suhtlemisoskuseid;
• väikeste gruppide arengut;
• motiveerimise põhialuseid;
• konfliktide lahendamise võimalusi;
• kliendikeskse mõttelaadi olemust; 
• kliendirahulolu ja -rahulolematuse ja kujunemise aspekte;
• stressi maandamise võimalusi.

oskab:
• täpselt sõnastada eesmärke;
• luua ja hoida kontakti;
• kasutada erinevaid kuulamistehnikaid;
• välja selgitada klientide ootusi, vajadusi, soove ning kliendirahulolu või 

-rahulolematust ning selle põhjuseid;
• ennast selgelt väljendada;
• motiveerida ennast ja teisi;
• korralda koosolekuid;
• lahendada konflikte;
• valida sobiva käitumisstrateegia;
• töötada meeskonnas.

5. Hindamine
Hinnatakse 

• teoreetiliste põhimõistete ja seisukohtade tundmist;
• oskust analüüsida praktilisi teenindussituatsioone;
• erialaga seotud teenindussituatsioonide lahendamist läbi rollimängude.

2.5 Erialane võõrkeel

2 õn

1. Eesmärk
Õpetuse  taotletakse,  et  õpilane  omandab  suulise  ja  kirjaliku  keelekogemuse  toimetulekuks 
võõrkeelses keskkonnas ning erialase keelekasutusoskuse.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud  algtase.

3. Õppesisu
3.1. KONTAKTI LOOMINE Suhete loomine. Enda ja oma töökohustuste kirjeldamine; kogemusi, 
teadmisi,  oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara.  Töölevõtu intervjuu sõnavara.  Telefonivestlus: 
kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2.  AMETIKIRJAD  Ärikirja  koostamine:  pöördumine,  üldkasutatavad  väljendid  ja  lühendid. 
Tellimuste  koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV,  seletuskirja  ja  kinnituskirja 
koostamine vastavalt vormistusnõudele.
3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA  Aiandusalane  sõnavara:  taimede  nimed,  hooldusvõtted  ja 
kasvunõuded. Materjalid, abivahendid, töövahendid. Aiandusalaste tekstide tõlkimine. Kliendiga 
suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.

4. Hinnatavad õpitulemused
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Õppija teab ja tunneb:
• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid,

mõistab:
• erialaseid võõrkeelseid tekste;

oskab:
• väljendada ennast võõras keelekeskkonnas ja suhelda kliendiga;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust, seletuskirja;
• kasutada tehnilisi kommunikatsioonivahendeid võõrkeelsete sõnumite edastamiseks: telefoni, 

e-kirja;
• kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• ärikirja, avalduse, elulookirjelduse, seletuskirja  koostamise oskust võõrkeeles;
• e- kirja koostamise  oskust;
• vestluse oskust.

2.6 Keskkonnakaitse

2õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse, et õppija mõistab eriala olulist seost keskkonnakaitsega; õppija omandab 
teadmisi keskkonnaprobleemidest ja -kaitsest ning keskkonnaalastest õigusaktidest; mõistab kesk-
konnaauditi ja keskkonnamõjude hindamise olemust; õppija oskab leida, tõlgendada ja arvestada 
erialases töös keskkonnaalast seadusandlust; kirjeldada tänapäeva keskkonna probleeme, ennetada 
keskkonnaprobleeme; kirjeldada keskkonnamõjude hindamise protsessi. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID. Kaitsealade  tüübid  ja  nende moodustamise  protsess. 
Hoiualad. Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid. Püsielupaigad. Kaitstavad looduse üksiko-
bjektid. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. Vääriselupaigad ja Natura alad. 
Kaitstavate  loodusobjektide  säilimise  tagamine  maastikuehituslikel  ning  maastikukujunduslikel 
töödel.
3.2.KESKKONNAALANE SEADUSANDLUS EESTIS. 
Looduskaitseseadus.  Veeseadus.  Säästva  arengu  seadus.  Jäätmeseadus.  Maapõueseadus. 
Asjaõigusseadus. Metsaseadus. 
3.3.LOODUSRESSURSSIDE KASUTAMINE JA KAITSE. Säästlik looduskasutus, Agenda 21. 
Taastuvad ja taastumatud loodusvarad.
3.4.KESKKONNARISKID JA KESKKONNAAUDIT. 
Keskkonnamõjude ning -riskide hindamine ja keskkonnaauditi rakendamise põhimõtted. Keskkond 
ja säästev areng: looduslike protsesside seotus ja tasakaal; keskkonnastrateegia ja säästva arengu 
põhimõtted;  keskkonnareostuse  ennetamise  ja  vältimise  võimalusi  töökeskkonnas  ja  olmes. 
Jäätmemajandus:  Jäätmete  teke  ja  liigitus.  Ohtlikud  jäätmed.  Jäätmetekke  vähendamine. 
Jäätmehooldus ja esmane käitlus.
3.5.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Objekti  analüüs  maastikuehituslike  tööde  võimalike  õiguslike 
piirangute väljaselgitamiseks. Õppekäik.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:
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• leida, tõlgendada ja rakendada keskkonnaalast seadusandlust;
• kirjeldada keskkonna kaasaja probleeme;
• ennetada keskkonnaprobleeme;
• kirjeldada keskkonnamõjude hindamise protsessi.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• keskkonnaalase seadusandluse tundmist;
• keskkonnaauditi tundmist;
• jäätmemajanduse korraldamise oskust;
• keskkonnastrateegia tundmist.

2.7 Aianduse alused

20 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb kasutatavaid puit- ja rohttaimi ning nende omadusi, taime-
kahjustajaid  ja  umbrohtusid  ning  nende  profülaktika-  ja  tõrjeviise;  õppija  omandab  teadmisi 
muldadest, kasvusubstraatidest ja taimekasvatuses kasutatavatest kemikaalidest,  tunneb ilmastiku 
ja  kliima  aiandusliku  hindamise  metoodika  ning maaparanduse  aluseid; õppija  oskab rajada ja 
hooldada aeda, sh teha järgmisi töid: mullaharimine, taimede külv, pikeerimine, pintseerimine, po-
tistamine ja istutamine; vegetatiivne paljundamine, seemnete varumine, seemnete külviks etteval-
mistamine ja külv, taimede istutamine, istutusalade hooldamine, taimede lõikamine ja kujundami-
ne vastavat juhistele; muru hooldamine; õppija oskab töötada tervist ja keskkonda säästvalt. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3.Õppesisu 
3.1 TAIMEKASVATUS 2(teor)+2(prakt) õn. Muldade füüsikalised ja keemilised omadused ning 
nende mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised mullaparendusained. Kasvusubstraatide 
liigid, sh kompostid ja nende valmistamine. Orgaanilised, mineraalsed ja sünteetilised multšid ning 
nende  kasutamine.  Orgaanilised  ja  mineraalsed  väetised  ning  nende  kasutamine  ja  säilitamise 
nõuded. Taimekahjustajate grupid: putukkahjurid, mitteputukkahjurid, seened, viirused ja viroidid, 
bakterid  ja  kiirikulised;  nende  profülaktika  ja  tõrjeviisid;  kasurid.  Umbrohud ja  nende 
agrobioloogilised  rühmad  ning  tõrjeviisid.  Taimekaitsevahendid:  pestitsiidid,  fungitsiidid, 
herbitsiidid jt kemikaalid; säilitamise nõuded ja tööohutus. 
3.2. TAIMEMORFOLOOGIA 1õn. Taime juure ülesanded,  liigitus ja ehitus.  Juurestiku tüübid 
roht-  ning puittaimedel.  Taime varte  liigitus,  harunemine ja  ehitus  rohttaimedel  ning puitunud 
vartega taimedel. Pungade liigitus ja ehitus. Lehe ülesanded ja ehitus. Lehtede liigitus: idulehed, 
esilehed,  alalehed,  pärislehed,  kõrglehed.  Õie  tüübid  ja  ehitus  -  õiekate,  tolmukad  ja  emakad 
(ülesanne,  ehitus,  liigitamine).  Ühe-  ja  kahekojalised  taimed.  Õisikute  ehitus  ja  liigitamine. 
Taimede  paljunemine:  suguta  paljunemine  (eoseline  ning  vegetatiivne  paljunemine),  suguline 
paljunemine  (tolmlemine,  viljastumine,  seemne  ja  vilja  arenemine).  Seemne  ehitus,  erinevad 
tüübid. Viljade ehitus, liigitus. 
3.3.  TAIMEFÜSIOLOOGIA  1õn. Vee ja mineraalainete  liikumine taimes.  Orgaaniliste  ainete 
liikumine  taimes.  Transpiratsioon.  Turgor.  Taimede  talve-,  külma-  ja  põuakindlus.  Taimede 
toitumine:  mineraalne,  mügarbakterite  ja  mükoriisa  abil  toitumine.  Parasiitne,  poolparasiitne 
toitumine.  Fotosüntees.  Hingamine.  Idanemine,  sügav-  ja  sundpuhkefaas,  idanemistingimused. 
Õitsemine.  Taimede  kasvu regulatsioon  välistegurite  kaudu:  valgus,  temperatuur,  niiskus,  õhk, 
eel-, sügav- ja sundpuhkus.
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3.4. TAIMESÜSTEMAATIKA 1õn. Taimesüstemaatika alused, taksonid (hõimkond, sugukond, 
perekond,  liik,  sort)  sammal-,  sõnajalg-,  paljasseemne-  ja  katteseemnetaimede  erinevused. 
Taimemääraja kasutamine. 
3.5. TAIMEKOOSLUSED 1õn. Eesti taimkonnad: niidu-, metsa-, soo-, luite-, liiviku-, vee-, kalju-, 
kultuur-, ruderaaltaimkond ja nendesse kuuluvad dekoratiivsed taimeliigid. 
3.6.  PUITTAIMED  1+2õn. Puittaimede  eluvormid:  puud,  põõsad,  liaanid,  kääbuspõõsad, 
poolpõõsad. Igi-  ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad. Puittaimede kasvukohanõuded, 
külma-  ja  talvekindluse,  eluea  pikkus,  kasvukõrgus,  haabitus,  õitsemise  ajad  ja  nende 
paljundamine. 
3.7. ROHTTAIMED 1+2õn. Rohttaimede eluea pikkus. Suvikud ja nende kasvunõuded. Püsikud 
sh  eostaimed,  sibul-,  mugul-  ja  mugulsibultaimed,  kõrrelised ja  veetaimed ning  nende 
kasvunõuded.  Katmikkultuurid  ja  nende  kasvunõuded.  Toataimed  ja  nende  paljundamine  ning 
kasvunõuded.
3.8.  TARBETAIMED  2+2õn.  Köögiviljakultuurid,  maitse-  ja  ravimtaimed,  katmikkultuurid, 
puuvilja- ja marjakultuurid, nende paljundamine ja kasvunõuded. 
3.9.  MURUD,  TEED  JA ISTUTUSALAD 0+1õn. Murude  rajamine:  umbrohutõrje,  maapinna 
ettevalmistamine  muru  rajamiseks,  külviteede  mahamärkimine,  külvamine,  seemne  mulda 
rehitsemine, rullimine. Murude hooldamine: rullimine, muru remontimine, õhustamine, väetamine, 
niitmine,  kastmine,  umbrohtude  ja  sambla  tõrje.  Teede  rajamine:  tee  süvendi  kaevamine, 
äärekivide  ja  tee  aluskihtide  ning  katendite  paigaldamine,  vuukide  täitmine,  kinnivibreerimine. 
Teede  hooldamine:  teede  remontimine  ja  korrashoid.   Istutusalade  rajamine:  piirjoonte 
mahamärkimine,  maapinna  ettevalmistamine  (1.  umbrohutõrje,  mullaomaduste  parandamine  ja 
freesimine,  tasandamine;  2.  umbrohutõrje,  mullaomaduste  parandamine  ja  kaevamine, 
tasandamine),  istutusskeemi  mahamärkimine,  taimede  ettevalmistamine  istutamiseks  (vajadusel 
ajutine  säilitamine,  leotamine,  konteineri  eemaldamine,  juurekava  avamine,  juurte  kärpimine), 
istutusaugu  ettevalmistamine  (kaevamine,  vajadusel  toestuse  paigaldamine,  kastmine,  põhja 
täitmine),   istutamine  (istutussügavuse  fikseerimine,  mulla  lisamine,  tihendamine,  kastmisvalli 
tegemine, kastmine), vajadusel multšimine. Istutusalade hooldamine: umbrohtude tõrje; vajadusel 
peenraserva korrastamine, kastmine väetamine ja kobestamine; vajadusel taimede harvendamine, 
toestamine, multšimine, taimede talveks ettevalmistamine. 
3.10. TAIMESEADE 0+1õn. Dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine.
3.11. PRAKTILISED TÖÖD 10 õn:  

• kasvuala ettevalmistamine;
• turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele;
• generatiivne paljundamine;
• vegetatiivne paljundamine;
• etikettimine;
• istutamine;
• kasvuala hooldamine; 
• lõikustööd;
• aiatööriistade kasutamine ja korrashoid; 
• aiatöömasinate (muruniiduk, trimmer, hekilõikur ja mullafrees) kasutamine;  
• murude rajamine ja aastaringne hooldamine; 
• teede rajamine ja aastaringne hooldamine;
• dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• taimeriigi süstemaatilist ülesehitust; 
• taimeökoloogia põhimõtteid;
• taimedes toimivaid füsioloogilisi protsesse; 
• Eesti taimkondi;
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• kultuurtaimi ja umbrohtusid ja nende omadusi;
• taimekahjustajate arengubioloogiat;
• multšimismaterjale;
• taimekaitsevahendeid ja ohutustehnika reegleid nendega töötamisel;
• taimse saagi säilitamise nõudeid,

oskab:
• määrata mulla lõimist ja  reaktsiooni;
• määrata kultuurtaimi;
• määrata umbrohtusid;
• määrata taimede kahjustajaid kahjustuspilti alusel; 
• vastavalt juhisele väetada taimi; 
• säilitada väetisi ja taimekaitsevahendeid;
• vastavalt juhisele valmistada turba- ja mullasegusid; 
• valmistada ette kasvualasid; 
• külvata, pikeerida, potistada, istutada ja pintseerida taimi; 
• paljundada taimi vegetatiivselt; 
• pookida taimi;
• taimi etikettida;
• varuda, puhastada ja säilitada seemneid; 
• hooldada kasvualasid, sh taimi talveks ette valmistada;
• lõigata taimi ja neid kujundada vastavalt juhistele; 
• rajada ja hooldada murusid; 
• rajada ja hooldada teid;
• valmistada pärjaaluseid ja vanikuid; 
• hoida korras aiatööriistu;
• kasutada aiatöömasinaid. 

5. Mooduli aianduse alused hindamine 
5. 1. Üldsätted
5.1.1. Mooduli hindamine koosneb protsessihindamisest ja mooduli lõpueksami hindest. Mooduli 
lõpueksamile  pääsemise eelduseks on positiivsete õpitulemuste omandamine protsessihindamise 
tulemustena  ja  läbitud  praktilised  tööd  õpikeskkonnas  ning  praktika  (aednikupraktika). 
Protsessihindamisel  hinnatakse  nii  teoreetilisi  teadmisi  kui  ka  praktilisi  oskusi.  Mooduli 
lõpphindeks lõputunnistusele jääb eksamihinne.
5.1.2. Mooduli lõpueksam koosneb 3-st osast:

• teadmiste test;
• taimede tundmine;
• praktili(sed)ne töö(d).

5.1.3. Enne praktilist tööd sooritab õppija teadmiste testi. Praktilisele tööle lubatakse õppija, kui ta 
on  sooritanud  testi  vähemalt  rahuldavale  hindele  (45% punktide  mahust).  Praktilise  töö  hinne 
kujuneb  proovitöö(de)  sooritamise  tasemest  ning  töökultuuri  ja  töökeskkonnaohutuse  nõuete 
järgimisest  tööprotsessis.  Praktilised  eksamitööd  sooritatakse  tööks  sobival  ajal  reaalses 
töökeskkonnas.
5.2. Teadmiste test
Soovituslik küsimuste arv on 100, mis jagunevad alljärgnevalt:

Jrk nr. Teema Küsimuste arv
1 Mullaõpetus

Väetusõpetus
Taimekaitse

4
4
4

2 Taimemorfoloogia 2
3 Taimefüsioloogia 2
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4 Taimesüstemaatika 2
5 Taimekooslused 2
6 Puittaimed 20
7 Rohttaimed 20
8 Tarbetaimed 36

Kokku: 100
5.3 Taimede tundmise hindamine
Hinnatakse: 

• etteantud taimede äratundmist perekonna tasandil. 

5.4 Praktiliste tööde hindamine
Hinnatakse:

• oskust kasutada ja hoida korras aiatööriistu;
• oskust määrata mulla lõimist ja reaktsiooni;
• oskust harida maad (kaevata, freesida, tasandada);
• oskust kasta;
• kultuurtaimede ja umbrohtude eristamist;
• oskust teha umbrohutõrjet;
• oskust teha taimekaitsetöid vastavalt juhistele;
• oskust väetada taimi vastavalt juhistele;
• oskust valmistada mullasegusid ja kasvusubstraate vastavalt juhisele;
• kasvuala külviks ja istutamiseks ette valmistamist;
• oskust varuda, säilitada, valmistada külviks ette ja külvata seemneid;
• oskust külvata, pikeerida, pintseerida, potistada ja istutada taimi;
• oskust paljundada taimi vegetatiivselt: jagamisega, tütartaimedega, võrsikutega, pistikutega, 

juurevõsudega, pistokstega, sibulatega; 
• oskust pookida;
• seemnete varumist, töötlemist ning säilitamist;
• oskust hooldada taimi: kobestada, kõblata, rohida, harvendada, toestada, multšida, kasta, 

väetada;
• saagi koristamist, esmast töötlemist ja säilitamisoskust;
• oskust taimi talveks ette valmistada;
• taimede lõikamist ja kujundamist;
• oskust rajada ja  hooldada murusid;
• oskust rajada ja hooldada teid;
• oskust valmistada pärjaaluseid ja vanikuid;
• oskust töötada aiatöömasinatega.

Tööde loetelust  võib moodustada kombinatsioone,  tööülesandeid võib anda individuaalseks  või 
meeskondlikuks  täitmiseks,  tööülesannete  demonstreerimiseks  võib  rakendada  pikemaajalist 
hindamist.

2.8 Haljasalade rajamine 

7 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse lugeda ja tõlgendada haljastusprojekti ning seda 
maha märkida.  Õppija õpib määrama haljasala rajamistööde optimaalset järjekorda, korraldama 
mullaharimistöid ning käsitsema maastikuehituslike üldtööde tehnoloogilisi seadmeid ja masinaid. 
Õppija  omandab  mõõdistamisoskuse,  sh  vertikaalplaneerimise  alused.  Õppija  tutvub  tööde 
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korraldamise  ja  teostamisega  seotud  dokumentidega.  Õppija  õpib  juhinduma  maastikuehitust 
reguleerivatest õigusaktidest ning normatiividest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused.

3.Õppesisu 
3.1.  HALJASTUSPROJEKTI  LUGEMINE.  Formaadid,  mõõtkavad.  Jooniste  vormistamise 
nõuded. Leppe- ja tingmärgid ning eksplikatsioon. Vaated, lõiked, ristlõiked ja kohtlõiked. Eskiis 
ja tööjoonised. Reljeefi  ja situatsiooni lugemine. Materjalide omadused ja mahud.
3.2. MÕÕDISTAMINE. Mõõdistamise aparatuur ja selle käsitsemine. Mahamärkimine: graafilise 
materjali  lugemine,  mahamärkimise  meetodid  (hulknurkade  meetod,  kolmnurkade  meetod, 
koordinaatide meetod, sirge joone meetod). Mullatööd ja vertikaalplaneerimine: lokaalne drenaaži- 
ja kastmisvõrk; tehislikud pinnavormid sh nõlvakindlustused 
3.4. ÕIGUSAKTID. Ehitusseadus, ehitust reguleerivad standardid ja normatiivid (sh MaaRyl). 
3.5. MAASTIKUEHITUSLIKUD ÜLDTÖÖD. Tööde järjekord tööprojekti tasandil. Olemasoleva 
taimestiku  säilitamine.  Kuivendamine.  Käsitsitööriistad,  tehnoloogilised  seadmed  ja  masinad. 
Raadamine;  maa-ala  planeerimine;  istutusala  ettevalmistamine  (sh  mullaharimise  tähtsamad 
tehnoloogilised  võtted).  Istutusmaterjali  liigid  ja  kvaliteet,  transport,  säilitamine;  seemned  ja 
seemnesegud. Istutamine, peenraservade paigaldamine, multšimine, toestamine; murude rajamine 
(sh muruvaiba paigaldamine), lilleniidu rajamine.
3.6. DOKUMENTATSIOON. Projekt.  Hinnapakkumine.  Leping.  Töökäsk.  Objektipäevik. 
Töö üleandmise - vastuvõtmise akt. Arved.
3.7.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Olemasoleva  taimestiku  ja  pinnase  säilitamine.  Raadamine. 
Haljastusprojekti  või  üksikobjekti  mahamärkimine.  Tööde  järjekorra  määramine.  Istutusala 
ettevalmistamine.  Peenraserva  ja  kanga  ning  multši  paigaldamine.  Istutusmaterjali  liigi  ja 
kvaliteedi  määramine  ning  transport  ja  säilitamine.  Istutamine.  Toestamine.  Muru  rajamine. 
Objektipäeviku pidamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• haljastuses kasutatavate elusmaterjalide omadusi, säilitamise nõudeid ning kasutamise viise;
• mehhaniseeritud mullatööde korraldamise võimalusi;
• tööalaste lepingute, aktide ja töökäskude sisu ning kehtivust.

oskab:
• teha töid õiges järjekorras;
• lugeda ja maha märkida haljastusprojekti;
• teostada maa-ala horisontaalset ja vertikaalset mõõtmist ja mõõdistamist;
• rajada lokaalset kuivendust; 
• ette valmistada istutusala; 
• paigaldada erinevaid peenraservi; 
• tagada taimmaterjalide säilimine
• istutada;
• toestada;
• multšida; 
• rajada muru; 
• rajada lilleniitu;
• täita objektipäevikut.
•

5. Hindamine
Hinnatakse:

• oskust teha töid õiges järjekorras;

20



• lugeda haljastusprojekti ja seda maha märkida;
• istutusala ettevalmistamist ja taimestamist; 
• haljastuses kasutatavaid elusmaterjale, nende tüüpe ja säilitamisnõuete tundmist;
• muru rajamist;
• lilleniidu rajamist;
• objektipäeviku täitmist.

 

2.9 Haljasalade hooldamine 

6 õn

1. Eesmärk
Mooduliga  taotletakse,  et  õppija  omandab  haljasalade  hooldamise  tehnoloogia   alused  ning 
praktilised hooldustööde oskused vastavalt hoolduskategooriatele ja hooldustööde kavale.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodulid: aianduse alused, haljasalade rajamine.

3. Õppesisu
3.1.  HALJASALADE  HOOLDAMISE  TEHNOLOOGIA.  Haljasalade  hoolduskategooriad. 
Hooldustööde  kava.  Murude,  lilleniitude  ja  istutusalade,  sh hekkide  hooldamine.  Külmaõrnade 
taimede katmine talveks. Varjutamine. Trimmeritööd. Töötamine võsalõikuriga ja hekilõikuriga. 
Teekatete hooldamine. Teede talvine hooldamine. Puitrajatiste hooldamine. Hooldusmasinate ja –
seadmete korrashoid. Tööohutus. 
3.2.PUITTAIMEDE LÕIKAMINE. Puittaimede ehitus ja erinevate kudede talitlus.  Puittaimede 
lõikamise  liigid,  lõikamise  ajad  ja  eesmärgid:  kujunduslõikus,  harvenduslõikus,  vormilõikus, 
noorenduslõikus,  istutuslõikus;  noore  puu  võra  kujundamine  puukoolis.  Tööriistad  ja  nende 
hooldus. Töövõtted okste lõikamisel. Puuliigi eripära ja vanuse arvestamine lõikamisel; viljapuude 
ja  marjapõõsaste  lõikamine.  Põõsaste  lõikamine,  olenevalt  õitsemisgrupist  ning  põõsaste 
funktsioonist.  Vanade  puude  hooldus  ja  ravi. Ohutusnõuded  redelite  kasutamisel.  Eriluba  või 
tunnistust nõudvad tegevused puude lõikamisel: mootorsaetööd, tööd kõrgustes.
3.3.  KESKKONNAHOID  HALJASALADE  HOOLDAMISEL.  Orgaaniliste  jäätmete  lubatud 
käitlemisviisid.  Hooldustöödel  tekkivate  jääkide  (jääkõlid,  kemikaalid,  plasttaara, 
puhastusvahendid)  käitlemise  viisid.  Vee- ning pinnasekaitse.  Märgistused.  Töötaja  keskkonna-
alane vastutus. 
3.4.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Muru  niitmine.  Muru  kevadine  hooldamine.  Heki  lõikamine. 
Töötamine  trimmeriga.  Töötamine  võsalõikuriga.  Töötamine  oksalõikuriga.   Noore  puu  võra 
kujundamine.  Erineva  jämedusega  ning  erineva  väljumisnurgaga  okste  lõikamine  oksasaega 
(maapinnalt  või  redelilt).  Viljapuu  hoolduslõikus.  Õitsvate  põõsaste  lõikamine.  Puitrajatise 
hooldamine. Muru piiramine teeservadest. Puittaimedele talvekatete paigaldamine. Väetamistööd. 
Umbrohtude, haiguste ning kahjurite tõrje.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõudeid haljasalade hooldamisel;
• puittaimede ehitust ning erinevate kudede talitlust;
• erinevaid puittaimede lõikamise liike ning lõikamiste eesmärke;
• õitsvate puittaimede õitsemise aegu ning õite paiknemise iseloomu;
• lumetõrje viise.

oskab:
• koostada hooldustööde kava;
• töötada muruniidukiga ning hooldada muruniidukit;
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• hooldada muru;
• töötada hekikääridega ja hekilõikuriga ning õigesti vormida hekke;
• hooldada hekikääre ja hekilõikurit;
• töötada trimmeriga ning hooldada trimmerit;
• töötada võsalõikuriga ning hooldada võsalõikurit;
• arvestada puittaimede lõikamise planeerimisel ja läbiviimisel nende ehitust ning kudede  

talitlust;
• käsitsi lõigata puittaimi (maapinnalt ja redelilt);
• asetada talvekatteid külmaõrnadele taimedele;
• asetada varjutuskatteid;
• hooldada teekatteid ja tõrjuda lund;
• piirata teede servades muru; 
• hooldada puitrajatisi;
• käidelda hooldustöödel tekkivaid jäätmeid;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• hooldustööde kava koostamist;
• taimede, muru, hekkide hooldamist;
• taimede ettevalmistamist talveks;
• teekatete aastaringset hooldamist;
• puitrajatiste hooldamist;
• tervist ja keskkonda säästvate töövõtete kasutamist;
• haljasalade hooldamisel kasutatavate mehhanismide õiget kasutamist ja hooldamist.

2.10 Maastikuehitiste rajamine ja hooldamine 

10 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse rajada maastikuehituslikke objekte ja väikevorme 
ning tutvub süvitsi selleks vajalike materjalidega ning materjalide mahtude kalkuleerimisega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodulid: aianduse alused, haljasalade rajamine, haljasalade hooldamine . 

3. Õppesisu 
3.1. EHITUSMATERJALID: looduslikud (kivimipõhised puisted, kivid ja plaadid; puit, turvas) ja 
tehislikud  (sillutuskivid  ja  –plaadid,  torud,  nõlvakindlustusmaterjalid,  tehismultšid,  plastik) 
Mahtude  kalkuleerimine.  Põhimaterjalid  väikevormidele:  puit  (ümarmaterjal,  saematerjal, 
immutatud ja immutamata puit, laast, sindel, kimm), metall, kivi. Abimaterjalid: kinnitusvahendid 
(naelad, kruvid, poldid, puit-tikud, kobad, ogaplaadid, vitsad). Viimistlusmaterjalid (immutusained 
ja peitsid, lakid, värvid, õlid, tõrv).
3.3. RAJAMISTEHNOLOOGIA. Teed ja platsid; nõlvakindlustused (sh tugimüürid),  müürid ja 
trepid;  eriotstarbelised  istutusalad  (kiviktaimla,  turbaaed,  kruusaaed,  nõmmeaed,  katuse-  ja 
vertikaalhaljastus, terrassi- ning rõduhaljastus); tehisveekogud; võrk-ja puittara ehitamine. 
3.4.  VÄIKEVORMIDE  EHITAMINE.  Arhitektuuri  väikevormi  mõiste.  Enamlevinud 
väikevormide  ehitamine:  väravad,  piirded  ja  võreseinad,  pergolad,  terrassid,  paviljonid, 
katusealused,  sillad,  paadisillad;  aiamööbel;  mänguvahendid;  loodusesse  sobivad  väikevormid: 
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viidad, stendid, käsipuud, maastikutrepid, pingid; Töö tehnoloogia: tööjoonise lugemine; materjali 
valik, koguste arvutamine ja tellimine; vundamendid. Põhilised tööoperatsioonid saematerjalidest 
väikevormide  ehitamisel:  mõõtulõikamine,  splittimine,  hööveldamine,  tappimine,  puurimine; 
nurga lõikus.  Väikevormide  montaaž ja viimistlemine:  aluspinnas ja vundamendid,  aluspinnase 
loodimine, väikevormide sidumine aluspinnase või vundamendiga, montaaž (sh vajadusel katuse 
paigaldamine)  ja  viimistlemine.  Väikevormide  hooldamine.  Tööohutusnõuded  väikevormide 
ehitamisel  ja hooldamisel.  Tekkivate  jäätmete ja jääkide käitlemine.  Elektriohutus  (välikaablite 
kasutamine, välipistikute kasutamine – üldine elektriohutusalane algteadmistel põhinev loeng)
3.5.  PRAKTILISED  TÖÖD.  kivisillutisega  kõnnitee  ja  sõidutee  rajamine,  sh  äärekivi 
paigaldamine;  puistekattega  teede  rajamine,  tugimüüri  ehitamine;  puitpalissaadi  paigaldamine; 
maastikutrepi  ehitamine;  veesilma  rajamine;  turbaaia  rajamine;  kiviktaimla  rajamine;  katuseaia 
rajamine;  võrk-  ja  puittara  ehitamine.  Enamlevinud  väikevormide  ehitamine  ümar-  ja 
saematerjalidest: väravad, piirded ja võreseinad, pergolad, terrassid, paviljonid, katusealused, sild 
või purre; paadisild; aiamööbel; mänguvahendid; loodusesse sobivad väikevormid: viidad, stendid, 
käsipuud, maastikutrepid, pingid; maastikurajatiste ja väikevormide remondi- ja hooldustööd.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• maastikuehitusobjekte ja väikevormide liike; 
• maastikuehituseks ja väikevormide ehituseks vajalikke materjale, abi- ja viimistlusmaterjale, 

nende omadusi;
• erialaga seonduvaid õigusakte ning normatiive;
• rajamistehnoloogiaid. 

oskab:
• valmistada saematerjalist pergolat või võreseina, silda või purret, terrassi ning  treppi;
• ehitada puittara;
• hooldada arhitektuuri väikevorme;
• rajada kivisillutisega ning  puistekattega sõidu- ning kõnniteid ning tugevdatud alusega 

muruteid; 
• tagada tekkivate jääkide ja jäätmete käitlemisel keskkonnaohutuse
• paigaldada äärekivi;
• ehitada tugimüüri;
• ehitada puitpalissaadi;
• ehitada maastikutreppi;
• rajada veesilma;
• rajada turbaaeda; 
• rajada kiviktaimlat;
• paigaldada võrktara.

5. Hindamine
Hinnatakse:
• maastikuehitusobjektide ja väikevormide liikide tundmist;
• maastikuehituseks ja väikevormide ehituseks vajalike materjalide, abi- ja 

viimistlusmaterjalide ning nende omaduste tundmist;
• rajamistehnoloogiate tundmist;
• väikevormide ehitamise oskust;
• veesilma rajamise oskust;
• turbaaia rajamise oskust;
• kiviktaimla rajamise oskust;
• sõidu- ja kõnniteede rajamise oskust;
• erinevate taratüüpide ehitamise ja paigaldamise oskust;
• rajamistöödel tekkivate jäätmete ja jääkide keskkonnaohutu käitlemise oskust.
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2.11 Praktika 

25 õn

 1. Eesmärk
Praktika  käigus  harjub  õppija  töökeskkonnaga,  arendab  õpitut  ja  omandab  uusi  oskusi;  õpib 
tundma  ettevõtte  töö  planeerimist  ja  korraldust,  saab  iseseisva  töö  kogemusi  tööülesannete 
lahendamisel,  arendab  meeskonnatöö  ja  koostöövalmidust  reaalses  töökeskkonnas,  järgib 
tööohutust,  tervist  ja  keskkonda  säästvat  hoiakut,  arendab  isikuomadusi  ning  õpib  kohanema 
tööelu muutustega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Sätestatakse eraldi iga praktika kohta.

3. Õppesisu
3.1. AEDNIKUPRAKTIKA (4õn)
Nõuded aednikupraktika alustamiseks: läbitud on moodul Aianduse alused. 
Praktika koht: haljastus- või kommunaalmajanduse ettevõte, puukool või aianduskeskus
Praktikateemad:  Dekoratiivtaimede  tundmine  ja  agrotehnika.  Klienditeenindus  puukoolis. 
Istutusalade rajamine ja hooldamine. Praktikaettevõtte struktuur ja töökorraldus. Asjaajamine.
3.2. HALJASALADE rajamis- ja HOOLDUSPRAKTIKA (21õn)
Nõuded  haljasalade  hoolduspraktika  alustamiseks:  läbitud  on  moodulid  Aianduse  alused, 
Haljasalade hooldamine ning Maastikuehitiste rajamine ja hooldamine. 
Praktika koht: haljastus- või kommunaalmajanduse ettevõte või ehitusfirma.
Praktikateemad:  Materjalide  tundmine.  Abitööd  mõõdistamisel  ja  mõõtmisel.  Haljastusprojekti 
mahamärkimine. Abitööd teede ja platside, tugimüüride, treppide, veesilmade ning eriotstarbeliste 
haljasalade  rajamisel.  Istutusala  ettevalmistamine  ja  rajamine.  Muru  rajamine.  Tehnoloogiliste 
seadmete kasutamine. Murude hooldus. Istutusalade hooldus. Puittaimede (sh hekid) hooldus- ja 
kujunduslõikus.  Puittaimede  ja  püsikute  ettevalmistamine  talvitumiseks.  Arhitektuuri 
väikevormide hooldus. Praktikaettevõtte struktuur ja töökorraldus. Asjaajamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• praktikaettevõtete struktuuri, töökorraldust, töötajate kohustusi, õigusi ja vastutust;
• haljasalade rajamise ja hooldamise üldpõhimõtteid.

oskab:
• vormistada praktikale minekuks vajalikke materjale: CV, avaldus, leping, oskuste nimistu, 

tutvustuskiri;
• osaleda aktiivselt töös: järgida tööaegu, täita korraldusi, pidada kinni kokkulepetest, märgata 

ja teha ettevõttes vajalikke töid;
• viia läbi mõõtmis- ja mõõdistamistöid;
• teha mullatöid, sh raadamine ja pinnase planeerimine või neid töid korraldada;
• rajada ja hooldada istutusalasid ja taimi, sh tehnoloogia ja materjalide õige valik;
• rajada ja hooldada murusid ja hekke;
• oskab teostada puittaimede kujunduslõikust;
• rajada ning hooldada teid ja platse;
• arveldada klientidega ning vormistada objekti rajamise ja hooldamisega seotud dokumente;  
• järgida ettevõtte töökorda ja töötada meeskonnaliikmena;
• pidada kinni töö- ja tervisekaitse nõuetest;
• töötada kliendikeskselt ning juhinduda kutse-eetika nõuetest;
• analüüsida oma kutsealaseid oskusi enne ja pärast praktikat.

5.Hindamine
Hinnatakse:
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• Praktikapäeviku pidamise ja aruande koostamise oskust
• Praktikaaruande kaitsmist

Praktikahinne kujuneb praktikapäeviku pidamise, aruande koostamise ja kaitsmise ning ettevõtte 
poolse juhendaja hinnangu alusel.
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III VALIKMOODULID

3.1 Suund: AIANDUSLIKUD VÄIKEEHITISED (16 õn)

3.1.1 Arhitektuuri väikevormide erikursus (sh keevised) 

6 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused kinnistada maastikuehituse 
üldkursusel õpitud teadmisi ning seostada neid praktiliste rajamistöödega. Teostada väikeehitise 
ehitusjoonis ja määrata funktsionaalne asukoht haljasalal. Omandab oskused käsitleda 
puidutööriistu, puidutöömasinaid ja puidutööpinke.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. ARHITEKTUURSED VÄIKEVORMID
Arhitektuursed väikevormid haljasalal. Väikevormide funktsionaalne ja esteetiline asukoht hal-
jasalal. Väikevormide ehitusmaterjalid. Väikevormide viimistlusmaterjalid. Väikevormide ankur-
damise võtted. 
3.2. VÄIKEVORMIDE EHITUSMATERJALID
Väikevormide  ehitusmaterjalid.  Materjali  õpetus.  Materjali  kättesaadavus  ja kvaliteet.  Materjali 
omadused ja eripära. Materjali töötlus ja töövõtted. Tööohutus ja keskkonnakaitse materjali tööt-
lusel. Õpetamisega taotletakse, et õppija teab ja tunneb ülevaatlikult puidu liike ja ehitust, puidu 
füüsikalisi, keemilisi ja mehhaanilisi omadusi; puidu ehitus-, tüvekuju- ja kasvuvigu, puidukahjus-
tusi ja nende mõju toote kvaliteedile; ehituspuidu liigitust ja kvaliteedinõudeid; ehitusel kasuta-
tavaid  puidupõhiseid  plaatmaterjale  (vineerid  ja  ristvineerid,  puitlaastplaadid,  puitkiudplaadid, 
OBS- ja MDF-plaadid), liimpuitu ja kombineeritud puitmaterjale, nende omadusi ja kasutusala; 
puidukaitsevahendeid ja nende kasutamise tingimusi.
3.3 VÄIKEVORMIDE EHITAMINE
Õpilane tunneb töös kasutatavaid materjale ja nende omadusi, oskab lugeda jooniseid ja valmistada 
eskiise, omab teadmisi lõiketöötlusviisidest, tunneb puidulõikepinke ja puidumasinaid ning nende 
seadistamist, samuti tunneb toodete kvaliteedinõudeid. Õpilane töötleb toorikuid ja valmistab de-
taile puidutöötlemismasinatel, töötleb puitu kasutades puidu käsitsitöötlemise võtteid ning koostab 
puittooteid.  Õppija  oskab  korraldada  nõuetekohaselt  oma  töökohta  ja  hooldada  töövahendeid; 
määrata  puiduliike  ja  hinnata  ehituspuidu  kvaliteeti;  valida  töövahendeid  ja  arvestada  tööks 
vajaminevat materjalikulu vastavalt tööülesandele; lugeda koostejoonist, kasutada erinevaid mõõ-
te- ja märkimisvahendeid;  valmistada  puitühendusi;  valida baaspinda vastavalt  tööoperatsiooni-
dele; arvestada puidu töötlemisel kasutatavaid töötlemisvarusid; seadistada ja kasutada elektrilisi 
käsitööriistu;  valida lõikeinstrumenti  vastavalt  sooritatavale  operatsioonile;  järgida tööde tehno-
loogilist järjekorda puitühenduste valmistamisel ja valmistada puidust konstruktsioonide detaile; 
puitu ohutult saagida, hööveldada, tahuda, peiteldada ja puurida; ohutult käsitseda mehhaanilisi ja 
elektrilisi käsitööriistu; järgida töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid puidu käsitsi töötlemisel; tööta-
da ennast ja keskkonda säästvalt. 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• väikevormide tundmine;
• tööjooniste koostamine ja lugemine;
• materjalide tundmine;
• materjalide töötlemine;
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• materjalide viimistlemine;
• materjali omadused ja eripära;
• puidu füüsikalisi, keemilisi ja mehhaanilisi omadusi;
• omab teadmisi lõiketöötlusviisidest;
• töötleb toorikuid ja valmistab detaile puidutöötlemismasinatel;
• seadistada ja kasutada elektrilisi käsitööriistu;
• järgida  tööde  tehnoloogilist  järjekorda  puitühenduste  valmistamisel  ja  valmistada  puidust 

konstruktsioonide detaile;
• järgida  töötervishoiu  ja  tööohutuse  nõudeid  puidu  käsitsi  töötlemisel;  töötada  ennast  ja 

keskkonda säästvalt;
• hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada;
• järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
• anda esmaabi;
• märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada, vältida või teavitada 

ohust;
• töötada tervist säästvalt ja ökonoomselt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• peamiste  töövõtete tundmist;
• materjalide tundmist, õigesti hoiustamist ja töötlust;
• teostada väikeehitise ehitusjoonis ja määrata funktsionaalne asukoht haljasalal.

3.1.2 Ehituse alused

4 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  ehitusalased  mõisted,  ehitustegevuse  õiguslik 
regulatsioon  ja  kvaliteedinõuded,  ehitustööde  organiseerimise  põhimõtted,  ehitusel  kasutatavad 
masinad ja väikemehhanismid

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1 EHITUSSEADUSTIK. MÕISTED. ORGANISEERIMINE.
Õpetamisega taotletakse, et õppija oskab ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust; ehitise elutsüklit, 
ehitusprojekti  olemust;  teab  ehitustööde  korraldust  reguleerivaid  seadusandlikke  akte  ja 
normdokumente;  omab  ülevaadet  ehitustööde  kvaliteedinõuetest,  ehitusprotsessis  osalejate 
vastutusest ja tööde planeerimise põhimõtetest; tunneb ehitustööde organiseerimise põhimõtteid ja 
teab ohtlikke töid ehituses. Tunneb töökorralduse põhimõtteid ehitusplatsil,  tunneb nõudeid töö 
ohutuks  korraldamiseks  ehitusplatsil,  tunneb ülevaatlikult  ehitustöödel  kasutatavate  masinate  ja 
väikemehhanismide  liigitust,  nende  valiku,  kasutamise  ja  hoolduse  üldiseid  põhimõtteid 
töötingimustest  lähtuvalt;  teab ja tunneb erinevaid tõstemehhanisme,  kinnitus-  ja abivahendeid; 
monteeritavate  tellingute  ja  töölavade  paigaldamise  nõudeid;  töötervishoiule  ja  tööohutusele 
esitatavaid nõudeid. 
3.2. EHITUSTÖÖD. TÖÖVÕTTED. MATERJALID. TÖÖRIISTAD.
Müüritööd. Õpetamisega taotletakse, et õppija oskab müüritöödel kasutatavaid materjale ja nende 
omadusi; müüritöödele esitatavaid kvaliteedinõudeid; erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, 
töövahendeid ja töövõtteid.
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Betoonitööd.  Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  oskab  erialased  arvutusülesandeid,  raketiste 
valmistamist,  armeerimist, betoneerimist.
Puitkonstruktsioonide  ehitamine.  Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  oskab  ehitada  erinevaid 
väikeehitisi: kuur, kasvuhoone, lehtla, varjualune, trepp. Tööoperatsioonide sooritamine erinevate 
elektrikäsitööriistadega  (elektrikäsisaed,  elektrikäsihöövlid,  elektrikäsitrellid,  elektrikäsifreesid, 
elektrikäsilihvijad)  ja  portatiivsete  masinatega  (höövelmasinad,  paksusmasinad,  saagpingid). 
Erinevate  puitühenduste  valmistamine.  Ergonoomilised  töövõtted.  Töötervishoiu  ja 
tööohutusnõuded puidu masintöötlemisel.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb: 

• ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust; 
• ehitise elutsüklit, 
• ehitusprojekti olemust; 
• hoonete põhikonstruktsioone ja elemente läbi aegade, 
• ülevaatlikult ehitusmaterjalide liigitust ja omadusi; 
• tunneb töökorralduse põhimõtteid ehitusplatsil; 
• ehituskestust ja -kvaliteeti mõjutavaid tegureid,
• tunneb ülevaatlikult ehitustöödel kasutatavate masinate ja väikemehhanismide liigitust, nende 

valiku, kasutamise ja hoolduse üldiseid põhimõtteid töötingimustest lähtuvalt; teab ja tunneb 
erinevaid tõstemehhanisme, kinnitus- ja abivahendeid; 

• monteeritavate tellingute ja töölavade paigaldamise nõudeid; 
• valida materjale vastavalt nende kasutamise tingimustele;
• omab ülevaadet ehitustööde kvaliteedinõuetest;
• omab ülevaadet ehitusprotsessis osalejate vastutusest ja tööde planeerimise põhimõtetest;
• vundamendi ehitamine;
• raketiste valmistamine;
• betoneerimistöid;
• erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, töövahendeid ja töövõtteid;
• ehitada erinevaid väikeehitisi;
• kirjeldada ehitustööde korraldust ja ehitamise etappe;
• kasutada vastavat õppe- ja teatmekirjandust
• teab nõudeid ehitusplatsile ajutiste teede rajamiseks; tunneb ehitusplatsi transpordi liigitust ja 

korraldust;
• tunneb montaažitöödel kasutatavaid mõisteid, tööetappe ja tööalase juhendamise korda; 
• puit-, metall-ja betoonelementide montaaži põhimõtteid; 
• materjalide, konstruktsioonide ja nende elementide objektil vastuvõtu ja ladustamise nõudeid.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• ehitise püstitamise oskusi ja vilumusi;
• erinevate rajatiste ehitamist;
• ehitustöödel  kasutatavate  masinate  ja  väikemehhanismide  kasutamise  ja  hoolduse  üldiseid 

põhimõtteid töötingimustest lähtuvalt;
• monteeritavate tellingute ja töölavade paigaldamist;
• ehitustööde korraldust ja ehitamise etappe;
• tööde tehnoloogilise järjekorra, tööohutus- ja kvaliteedinõuete järgimist ning õigete töövõtete 

valdamist puitühenduste valmistamisel, raami tasapindsust ja täisnurksust.
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3.1.3 Joonestamine

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab lugeda maastikuehituslikke jooniseid ning koostada eskiise. 
Õpetus  võimaldab harjutada  ruumilist  nägemist  ning annab valmisoleku siseneda põhiõpingute 
moodulitesse.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  JOONESTAMISE ALUSED. Joonestusvahendid  ja  nende valiku  kriteeriumid.  Formaadid, 
mõõtkavad.  Joonise  vormistamise  nõuded:  kiri,  kirjanurk,  joonte  liigid  ja  sujuvühendid. 
Projektsiooni  mõiste  ja liigid:  ristprojektsioon, kaldprojektsioon ja nende vahelised erinevused. 
Objekti kaks- ja kolmvaade. Aksonomeetria. Geomeetriliste kehade joonestamine ristisomeetrias. 
Vaated,  lõiked,  ristlõiked  ja  kohtlõiked.  Mõõtmete  kandmine  joonisele.  Eskiisi  ja  tööjoonise 
mõisted. Leppe- ja tingmärkide mõiste; maastikuehituslikud leppemärgid. Eksplikatsioon.
3.2. PRAKTILISED TÖÖD. Õpimapi koostamine: geomeetriliste kehade kujutamine erinevates 
vaadetes;  geomeetriliste  kehade  kujutamine  aksonomeetrias;  lõigete  joonestamine, 
maastikuehituslike leppemärkide joonestamine, maastikuehitusliku tööjoonise analüüs.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• jooniste vormistamise nõudeid;
• kujutava geomeetria aluseid;
• tehniliste andmete märkimist joonisele;
• vaadete, lõigete ja läbilõigete kujundamispõhimõtteid;
• maastikuehituslikel joonistel kasutatavaid ting- ja leppemärke.

oskab:
• lugeda mõõtkava, valida objekti kujutamiseks sobiv mõõtkava ning objekti mõõtkavas
• kujutada;
• valida joonise formaati;
• kujutada objekti nii kahe- kui kolmedimensioonilisena;
• korrektselt vormistada joonist.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• mõõtkava lugemist;
• objekti kujutamist valitud mõõtkavas;
• objekti kujutamist kahe- ja kolmedimensioonilisena;
• jooniste vormistamist.
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3.1.4 Maaparanduse ja maamõõtmise alused

1 õn 
[Mooduli mahtu vähendatud - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastu-
jale]

1. Eesmärk
Õpetada  maaparanduslikke  abinõusid  ja  töid,  kuivendusplaani  koostamist.  Õpetada  maamõõdu 
viise ja instrumentide kasutamist, plaani, profiili koostamist, pindala arvutusi.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1 Maaparanduse alused.  Liigniiskuse põhjused ja pahed. Kuivendussüsteemid.  Niisutus.  Vesi-
ehitised. Drenaažkuivenduse plaani koostamine. 
3.2 maamõõtmise  alused.  Geodeesia  põhimõisted.  Horisontaalmõõdistus.  Vertikaalmõõdistus. 
Koosmõõdistus. Pindalaarvutused Heroni ja Gaussi valemitega.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• mulla veerežiimi tähtsust;
• liigniiskuse põhjuseid;
• kuivendusviise;
• mõõdistuse viise;
• maamõõdu instrumente.

oskab: 
• kasutada maamõõdu instrumente;
• arvutada pindala;
• koostada dreenažkuivenduse plaani.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• liigniiskuse põhjuste tundmist;
• kuivendusviiside tundmist;
• geodeesia põhimõistete tundmist;
• drenaažkuivenduse plaani koostamist;
• lindiga mõõdistamist;
• nivelleerimist;
• pindala arvutamist Heroni ja Gaussi valemitega.

3.1.5 Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine 

1 õn
[Kehtetu. Asendatud mooduliga sisehaljastuse rajamine ja hooldamine - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 
1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õppija  omandab  teadmised  katushaljastuse  olemusest,  selle  majanduslikest  ja  ökoloogilistest 
eelistest, katusehaljastustaimedest, nende omadustest ning hooldamisest. Õppija oskab iseseisvalt 
või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada katusehaljastust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
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Läbitud  moodulid:  aianduse  alused,  maastikuehituse  alused,  maastikuehitiste  rajamine  ja 
hooldamine.

3. Õppesisu
3.1. Katusehaljastuse olemus, tähtsus. Katusehaljastuse ajalugu. 
3.2.Katushaljastuse liigitus. Intensiivne ja ekstensiivne katusehaljastus. Murukatused. Kergkruusal 
põhinevad katused. Taimedele kasvusubstraadi koostamise põhimõtted.
3.3.Kujundamise  iseärasused.  Linnaökoloogiline  tähendus.  Rohekatuste  majanduslikud  eelised. 
Katusaedades kasvatatavad taimed ja nende valiku kriteeriumid. Taimematid. Konteinerhaljastus ja 
selle kujundamine. 
3.4.KATUSEAIA  RAJAMISE  EELDUSED.  Katusekonstruktsioonid.  Koormusetaluvus. 
Konstruktsioonilahendused. Kastmissüsteem ja drenaaž. Hüdroisolatsioon. Kasvualused. Katusele 
teede rajamise põhimõtted.
3.5.Katusehaljastuse  hooldamine.  Hooldusjuhiste  koostamine  erinevatele  katushaljastuse 
variantidele.
3.6.praktilised tööd katusehaljastuses. Drenaaži paigaldamine. Hüdroisolatsiooni ja katendikihtide 
paigaldamine.  Taimedele  kasvusubstraadi  koostamine.  Taimede  külvamine  või  istutamine. 
Taimede hooldamine ja väljavahetamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• katusehaljastuse olemust ja ajalugu;
• katusehaljastuse iseärasusi ja majanduslikke eeliseid;
• katusehaljastuses kasutatavaid taimi ja nende hooldusvõtteid; 
• katuse katuskonstruktsioone, koormustaluvust;
• kastmissüsteemi ja drenaaži paigaldamise põhimõtteid.

oskab:
• koostada taimedele kasvusubstraate;
• koostada taimede hooldusjuhiseid;
• valida taimi katusaeda;
• külvata katusehaljastustaimede seemneid;
• istutada ja hooldada katusehaljastustaimi;
• ehitada katusaeda etteantud jooniste järgi;
• kasutada konteinereid katusehaljastuses;
• iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada ja hooldada katusehaljastust.

5. Hindamine

 Hinnatakse: 
• katusehaljastuses kasutatavate taimede ja hooldusvõtete tundmist; 
• katusekonstruktsioonide ja koormustaluvuse tundmist; 
• kastmissüsteemide ja drenaažipaigaldamise põhimõtete tundmist; 
• taimedele kasvusubstraatide valmistamise oskust; 
• taimede hooldusjuhiste koostamise oskust; 
• kastusehaljastusetaimede seemnete külvamise oskust; 
• etteantud jooniste järgi katuseaia ehitamise oskust;
• katusehaljastustaimede istutamise ja hooldamise oskust. 
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3.1.6 Kompositsioon ja värvusõpetus 

1õn

1. Eesmärgid
Õpetada kasutama maastikukujundustöödes värvus- ja kompositsiooniõpetuse põhitõdesid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Nõuded puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  VÄRVUSÕPETUS.  Värvuste  põhiomadused;  värvuste  omavaheline  koosmõju.  Primaar-, 
sekundaar-  ja  kontrastvärvuste;  külma  ja  sooja  koloriidi;  neutraaltoonide  ning  spektrivärvuste 
kasutusvõimalused välisruumi kujundamisel. 
3.2. KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Kompositsiooni kunstilised põhiprintsiibid: ühtsus, mastaap ja 
proportsioon,  tasakaal,  kontrastsus  ja  kooskõlalisus,  rütm  ning  ruumilisus  ja  nende 
kasutusvõimalused välisruumi kujundamisel. 
3.3.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Erinevate  värvuslahenduste  kasutusvõimalused  istutusalade 
kujundamisel.  Maastikukujundamine  lähtudes  värvusteooriast  ja  kompositsiooni  kunstilistest 
põhiprintsiipidest.  

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• värvuste  põhiomadusi  ja  omavahelist  mõju  ning  viimaste  kasutusoskust  maastike 
kujundamisel;

• kompositsiooni kunstiliste põhiprintsiipide kasutusoskust maastike kujundamisel.
oskab:

• maastikke  kujundada  juhindudes  värvusõpetuse  ja  kompositsiooniõpetuse  kunstilistest 
põhiprintsiipidest.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• värvuste põhiomaduste ja kompositsiooni kunstiliste põhiprintsiipide tundmist. 

3.1.7 Karjääriõpetus 

1õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused planeerida oma karjääri lähtuvalt 
isikuomadustest, erialast ja tööturust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad 

3. Õppesisu
3.1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel.
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom; väärtused, vajadused, motivatsioon, 
hoiak,  emotsioonid,  positiivne  mõtlemine;  võimed,  intelligentsus,  huvid,  oskused;  minapilt  ja 
enesehinnang, reflektsioon, sotsiaalne küpsus. 
3.2. Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel 
Muutuv tööturg: hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed, 
kutsesüsteem, elukestev õpe
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3.3. Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan
Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid – alternatiivid valikutes,  omavastutus,  aja planeerimine. 
Karjääriplaneerimine  kui  elukestev  protsess:  karjäär,  karjääriplaneerimine,  karjääriinfo  allikad, 
info  otsimine,  karjäärinõustamine,  muutustega  toimetulek,  elurollid,  elulaad.  Tööotsimine: 
kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan läh-
tuvalt erialast (iseseisev töö). 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• isiksuseomadusi;
• tööturgu;
• kutsesüsteemi;

oskab:
• luua seoseid hariduse ja tööturu vahel;
• teha otsuseid ja planeerida aega;
• planeerida lühi- ja pikaajalist karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt;
• otsida tööd. 

5. Hindamine
Hinnatakse 

• oskust planeerida karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt. 

3.1.8 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  rajada  sisehaljastuse  terviklahendust  ja  hooldada  seda. 
Õppija  tunneb  sisehaljastuses  kasutatavaid  materjale  ja  kommunikatsioone  ning  oskab  neid 
kasutada.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul: aianduse alused, lillekasvatuse põhikursus, maamõõdu- ja maaparanduse alused.

3. Õppesisu
3.1.  KOMMUNIKATSIOONID.  Vee-  ja  küttesüsteemid,  valgus-  ja  varjutussüsteemid, 
õhutussüsteemid
3.2  ELUTA  MATERJALID  JA  VESI  SISEHALJASTUSES.  Sillutusmaterjalid,  piirded, 
istutusnõud, istutussubstraadid, multšid ja väikevormid.
3.3. HALJASTUSPLAAN: lugemine, mahamärkimine ja mõõdistamine. 
3.4. SISEHALJASTUSE HOOLDAMINE. 
3.5.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Sisehaljastuse  rajamine  plaani  alusel.  Rajatud  sisehaljastusele 
hoolduskava koostamine. 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb: 

• sisehaljastuses kasutatavaid kommunikatsioone;
• elus ja eluta materjale;

oskab:
• lugeda ja maha märkida sisehaljastusplaani;
• rajada plaani alusel sisehaljastust; 
• koostada hoolduskava; 
• hooldada sisehaljastust.
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5.Hindamine
Hinnatakse:

• kommunikatsioonide tundmist;
• elus ja eluta materjalide tundmist; 
• plaani mahamärkimist;
• sisehaljastuse rajamise täpsust vastavalt plaanile; 
• hoolduskava koostamist; 
• sisehaljastuse hooldamisoskust.
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3.2 Suund: HALJASALADE KUJUNDAMINE (16 õn)

3.2.1 Rohtsete dekoratiivtaimede erikursus 

2 õn
[Muudetud mooduli nimetust - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab määratleda dekoratiivsete rohttaimede liike ja vajadusel sor-
te, teab nende dekoratiivseid omadusi ning kasvunõudeid. Õpilane oskab valida erinevatesse kas-
vukohtadesse sobivaid rohttaimi nii kasvutingimustest kui kujundusest lähtuvalt, oskab neid istuta-
da ja hooldada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused.

3. Õppesisu
3.1  DEKORATIIVSETE  ROHTTAIMEDE  RÜHMITAMINE.  Rühmitamine  eluea,  päritolu, 
kasvutingimuste, külmataluvuse, dekoratiivsete omaduste alusel. Haljastusväärtuse mõiste.
3.2  SUVELILLED.  Mõiste.  Rühmitamine  (eluiga,  ettekasvatusviisid,  kasvutingimused) 
Rühmitamine  kujunduseks  vajalike  parameetrite  alusel  (kõrgus,  läbimõõt,  kasvukuju,  õite   ja 
lehtede värv). Liikide ja sortide tundmaõppimine. Istutuskavandite koostamine.
3.2.  PÜSILILLED.  Mõiste.  Rühmitamine  (eluiga,  kasvutingimused,  kasvukuju,  dekoratiivsuse 
aeg).  Aianduslikult  dekoratiivsete  püsilillede  perekondade,  liikide  ja  tuntumate  sortide 
tundmaõppimine. Kombineeritud tingimustega istutuskavandite koostamine.
3.3  TOATAIMED.  Mõiste.  Taimede  eluks  vajalikud  tingimused  päritoluga  seoses.  Taimede 
kohanemisvõime. Taimede eluks vajalikud tingimused siseruumides. Valguse intensiivsus, pikkus 
ja suund. Suvine ja talvine temperatuur. Muld, substraadid, potid. Taimede hooldamine (kastmine, 
väetamine,  kahjustajate  tõrje).  Rühmitamine  kasvuks  vajalike  ökoloogiliste  tingimuste  ja 
dekoratiivsete parameetrite alusel. Liikide ja sortide tundmaõppimine. 
3.4 PRAKTILISED TÖÖD. 

• Kasvuala ettevalmistamine avamaal.
• Taimede istutamine kavandi alusel istutusalasse.
• Taimede istutusjärgne hooldamine avamaal. 
• Taimede talveks ettevalmistamine.
• Dekoratiivsete rohttaimede paljundamine.
• Toalillede ümberistutamine õige suurusega anumasse või istutusalasse.
• Taimede õigeaegne kasvuaegne hooldamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• taimede liike eesti ja ladina keeles ning nende sorte;
• taimede dekoratiivseid omadusi;
• taimede kasvunõudeid;

oskab:
• määratleda taimi perekonna-, liigi-, või sordini; 
• rühmitada taimi;
• koostada lihtsaid istutuskavandeid;
• avamaal kasvuala ette valmistada; 
• taimi vegetatiivselt paljundada;
• istutada taimi istutusalasse või pottidesse;
• õigeaegselt teostada kasvuaegseid hooldustöid.
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5. Hindamine 
Hinnatakse:

• taimede tundmist eesti ja ladina keeles; 
• oskust valida taimedele sobivat kasvukohta ja seda ette valmistada; 
• oskust valida omavahel kokkusobivaid liike (koostada istutuskavandit);
• taimede istutamist avamaale või istutusanumasse;
• vegetatiivset paljundamist;
• oskust teostada õigeaegselt kasvuaegseid hooldustöid.

3.2.2 Eridendroloogia

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  eristada  tunnuste  alusel  puittaime  liike,  teab  nende 
dekoratiivseid  omadusi  ning  kasvunõudeid;  õppija  oskab  valida  erinevatele  puittaimedele 
kasvunõuetele vastava kasvukoha, oskab hooldada puittaimi. 

2. Nõudmised mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused.

3. Õppesisu
3.1.  PUU-  JA PÕÕSALIIKIDE RÜHMITAMINE.  Puu-  ja  põõsaliikide  rühmitamine  kõrguse, 
eluea ja temperatuuritaluvuse, kasvukohanõuete ning fenoloogia alusel.
3.2.  LIIKIDE  JA SORTIDE TUNDMAÕPPIMINE Okaspuuliikide  ning  sortide  eristamine  ja 
tundmaõppimine võrse järgi. Lehtpuuliikide ning sortide eristamine võrse ja oksa järgi. Liikide ja 
sortide iseloomustus: kasvukuju,  dekoratiivsed omadused, fenoloogia ning kasutamine haljastuses. 
3.3. ROOSIKASVATUS Roosirühmad ja sordid. Istutamine ja hooldamine.
3.4. PUITTAIMEDE HOOLDAMINE lõikamine (sh kujunduslõikus), väetamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb: 

• taimede kasvunõudeid; soojus-, valgus- ja niiskusnõudlikus ning mulla viljakus;
• puude ja põõsaste fenoloogiat ning õitsemise ja viljumise iseärasusi; 
• kuidas kujundada ning hooldada puid ja põõsaid;
• kuidas väetada puittaimi;
• roosisordirühmasid ja sorte;
• 300 puittaime taksonit.

oskab:
• rühmitada puu- ja põõsaliike;
• määrata puu- ja põõsaliike võrse ja oksa järgi ning kasvukuju järgi;
• lõigata puittaimi. 

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• puu- ja põõsaliikide määramist võrse ja oksa järgi ning kasvukuju järgi;
• puittaimede lõikamist. 
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3.2.3 Joonestamine

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab lugeda maastikuehituslikke jooniseid ning koostada eskiise. 
Õpetus  võimaldab harjutada  ruumilist  nägemist  ning annab valmisoleku siseneda põhiõpingute 
moodulitesse.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  JOONESTAMISE ALUSED. Joonestusvahendid  ja  nende valiku  kriteeriumid.  Formaadid, 
mõõtkavad.  Joonise  vormistamise  nõuded:  kiri,  kirjanurk,  joonte  liigid  ja  sujuvühendid. 
Projektsiooni  mõiste  ja liigid:  ristprojektsioon, kaldprojektsioon ja nende vahelised erinevused. 
Objekti kaks- ja kolmvaade. Aksonomeetria. Geomeetriliste kehade joonestamine ristisomeetrias. 
Vaated,  lõiked,  ristlõiked  ja  kohtlõiked.  Mõõtmete  kandmine  joonisele.  Eskiisi  ja  tööjoonise 
mõisted. Leppe- ja tingmärkide mõiste; maastikuehituslikud leppemärgid. Eksplikatsioon.
3.2. PRAKTILISED TÖÖD. Õpimapi koostamine: geomeetriliste kehade kujutamine erinevates 
vaadetes;  geomeetriliste  kehade  kujutamine  aksonomeetrias;  lõigete  joonestamine, 
maastikuehituslike leppemärkide joonestamine, maastikuehitusliku tööjoonise analüüs.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• jooniste vormistamise nõudeid;
• kujutava geomeetria aluseid;
• tehniliste andmete märkimist joonisele;
• vaadete, lõigete ja läbilõigete kujundamispõhimõtteid;
• maastikuehituslikel joonistel kasutatavaid ting- ja leppemärke.

oskab:
• lugeda mõõtkava, valida objekti kujutamiseks sobiv mõõtkava ning objekti mõõtkavas
• kujutada;
• valida joonise formaati;
• kujutada objekti nii kahe- kui kolmedimensioonilisena;
• korrektselt vormistada joonist.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• mõõtkava lugemist;
• objekti kujutamist valitud mõõtkavas;
• objekti kujutamist kahe- ja kolmedimensioonilisena;
• jooniste vormistamist.
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3.2.4 Maastikukujunduse alused 

1 õn
[Kehtetu. Asendatud mooduliga kujundusteemad väikeaia kujunduses - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 
1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärgid
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi ja oskusi värvus- ja kompositsiooniõpetusest, 
maastike kujundamise põhiprintsiipidest, kujutamise ja kujundamise alustest. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud  on  moodulid:  aianduse  alused,  haljasalade  rajamine,  haljasalade  hooldamine, 
maastikuehitiste rajamine. 

3. Õppesisu
3.1.  VÄRVUSÕPETUS.  Värvuste  põhiomadused;  värvuste  omavaheline  koosmõju,  visuaalsed 
efektid. Värvused maastikus.
3.2. KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Kompositsiooni kunstilised põhiprintsiibid.  Ühtsus. Mastaap 
ja  proportsioon.  Tasakaal.  Kontrastsus  ja  kooskõlalisus.  Rütm.  Ruumilisus.  Kompositsioon 
maastikukujunduses.
3.3.  MAASTIKU  KOMPONENDID.  Maastiku  põhikomponendid  (reljeef,  taimkate,  vesi). 
Maastiku  täiendkomponendid  (arhitektuuri  suur-  ja  väikevormid).  Maastiku  kujunduslikud 
komponendid (looduslik motiiv, kujunduslik vorm)
3.4.  MAASTIKE  KUJUNDAMISE  PÕHIPRINTSIIBID.  Funktsionaalsus.  Ökonoomsus. 
Esteetilisus.
3.5.  MAASTIKE KUJUNDAMISE ISEÄRASUSED.  Territoriaalsus.  Ruumilisus.  Muutuvus  ja 
pidev areng.
3.6.  TAIMMATERJALI  KASUTAMINE  KUJUNDUSES.  Taimmaterjali  omadused:  vorm  ja 
värvus (sh erinevatel aastaaegadel), kasvukohanõuded. Taimmaterjali valik vastavalt kasvukohale. 
Taimmaterjali funktsionaalne klassifitseerimine (aktsent- ja taustataimedeks jms). Taimegruppide 
moodustamise  põhimõtted,  lähtuvalt  värvusõpetuse ja kompositsiooniõpetuse  printsiipidest  ning 
taimmaterjali  omadustest;  grupi  vaadeldavuse  optimaalne  kaugus.  Lubatud  minimaalsed 
istutuskaugused hoonetest ja rajatistest.
3.8.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Taimegruppide  moodustamine.  Istutusalade  eskiisjooniste 
koostamine, lähtuvalt erinevatest kriteeriumidest.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• värvuste põhiomadusi;
• kompositsiooni kunstilisi põhiprintsiipe;
• maastike kujundamise põhiprintsiipe ja iseärasusi.

Õppija oskab:
• koostada  taimegruppe,  juhindudes  värvus-  ja  kompositsiooniõpetuse  kunstilistest 

põhiprintsiipidest ning taimede omadustest;
• kavandada istutusalasid.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• värvuste põhiomaduste ja kompositsiooni kunstiliste põhiprintsiipide tundmist; 
• taimegruppide koostamise oskust; 
• istutusalade kavandamise oskust. 
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3.2.5 Väikeaedade kujundamine

4 õn 
[Muudetud mooduli õppesisu - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastu-
jale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse koostada väikeaia kujunduslikke terviklahendusi, 
lähtudes haljastuse põhiprintsiipidest. Õppija õpib arvestama kujundatavate objektide territoriaal-
suse ning ruumilisusega, nende muutuvuse ja pideva arenguga ajas.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste, maastikuehituse rajamise ja hooldamise, haljasalade rajamise ning hool-
damise moodulid.

3. Õppesisu
3.1. OBJEKTI INVENTEERIMINE JA ANALÜÜS. Alusplaani koostamine.
3.2. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMINE. Kliendi- ja objektikesksus.
3.3.KUJUNDAMINE.  Kujundamise  põhiprintsiibid.  Ideekavand aiakujunduses.  Väikeaia  funkt-
sionaalne  tsoneerimine.  Liikumissuundade  kavandamine.  Kujundusteema ja  istutusmustri  valik. 
Vormikompositsiooni loomine. Taimmaterjali valik. Istutusalade ja väikevormide ning rajatiste ka-
vandamine ja kujundamine. Väikeaia kavandi koostamine
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Väikeaia kavandi koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:

• püstitada aiakujunduse lähteülesannet, arvestades seejuures kliendi soovide ning 
võimalustega;

• koostada väikeaia kavandit.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• aiakujunduse lähteülesande püstitamist, arvestades kliendi soovide ja võimalustega;
• väikeaia kavandi koostamist.

3.2.6 AutoCad 

3õn
[Lisatud muude valikmoodulite nimekirja - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 
õa sisseastujale]

3.2.7 Kompositsioon ja värvusõpetus 

1 õn

1. Eesmärgid
Õpetada kasutama maastikukujundustöödes värvus- ja kompositsiooniõpetuse põhitõdesid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Nõuded puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  VÄRVUSÕPETUS.  Värvuste  põhiomadused;  värvuste  omavaheline  koosmõju.  Primaar-, 
sekundaar-  ja  kontrastvärvuste;  külma  ja  sooja  koloriidi;  neutraaltoonide  ning  spektrivärvuste 
kasutusvõimalused välisruumi kujundamisel. 

39



3.2. KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Kompositsiooni kunstilised põhiprintsiibid: ühtsus, mastaap ja 
proportsioon,  tasakaal,  kontrastsus  ja  kooskõlalisus,  rütm  ning  ruumilisus  ja  nende 
kasutusvõimalused välisruumi kujundamisel. 
3.3.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Erinevate  värvuslahenduste  kasutusvõimalused  istutusalade 
kujundamisel.  Maastikukujundamine  lähtudes  värvusteooriast  ja  kompositsiooni  kunstilistest 
põhiprintsiipidest.  

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• värvuste  põhiomadusi  ja  omavahelist  mõju  ning  viimaste  kasutusoskust  maastike 
kujundamisel;

• kompositsiooni kunstiliste põhiprintsiipide kasutusoskust maastike kujundamisel.
oskab:

• maastikke  kujundada  juhindudes  värvusõpetuse  ja  kompositsiooniõpetuse  kunstilistest 
põhiprintsiipidest.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• värvuste põhiomaduste ja kompositsiooni kunstiliste põhiprintsiipide tundmist.

 

3.2.8 Kalmistu ja kalmu kujundus 

1 õn

1. Eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi  kalmistu kujundamise põhimõtetest ja kalmu 
kujundusest ning hooldusest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste moodul.

3. Õppesisu
3.1 KALMISTUKULTUUR.
Eesti kalmistukultuuri ajalugu. Erinevate riikide kalmistukultuurid.  
3.2  KALMISTUTE  KUJUNDUSPÕHIMÕTTED.  Teed  ja  liikumissuunad.  Valgustus. 
Veesüsteemid  ja  kastmissüsteemid.  Haljastuspõhimõtted  ja  kujundusvõtted  kalmistul. 
Tööriistakuurid. Prügimajandus kalmistul. 
3.3.KALMU  KUJUNDAMINE.  Kalmu  kujunduse  põhimõtted.  Kalmu  kujunduses  kasutatavad 
materjalid. 
3.4 KALMU RAJAMINE.
  Ettevalmistustööd kalmu rajamiseks. Kalmupiirete paigaldamine. Kalmumärkide paigaldamine. 
Istutuskoha ettevalmistamine.  Sobiva istutusmaterjali valik ja istutamine.
3.5 KALMU HOOLDUS. Kalmuhoolduses kasutatavad tööriistad ja hooldusvõtted.
Kalmu hooldus erinevatel aastaaegadel. Keskkonnanõuded hooldustöödel.

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb: 

• Eesti kalmistukultuuri ajalugu;
• kalmistute kujundamise põhimõtteid;
• kalmu kujundamise põhimõtteid;
• kalmu kujundamiseks sobivaid materjale sealhulgas taimi;
• sobivaid kalmumärke;
• prügimajanduse põhimõtteid kalmistul,
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oskab:
• valida sobivad liigid kalmu kujundamiseks;
• koostada kavandi kalmu kujundamiseks;
• kujundada kalmu;
• hooldada kalmu.

5. Hindamine:
Hinnatakse:

• Eesti kalmistukultuuri ajaloo tundmist;
• kalmistute kujundamise põhimõtete tundmist;
• kalmistule sobivate taimede tundmist ja kasutamise oskust;
• kalmu kujundamise põhimõtete tundmist ja kujundamise oskust.

3.2.9 Karjääriõpetus 

1õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused planeerida oma karjääri lähtuvalt 
isikuomadustest, erialast ja tööturust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad 

3. Õppesisu
3.1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel.
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom; väärtused, vajadused, motivatsioon, 
hoiak,  emotsioonid,  positiivne  mõtlemine;  võimed,  intelligentsus,  huvid,  oskused;  minapilt  ja 
enesehinnang, reflektsioon, sotsiaalne küpsus. 
3.2. Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel 
Muutuv tööturg: hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed, 
kutsesüsteem, elukestev õpe
3.3. Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan
Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid – alternatiivid valikutes,  omavastutus,  aja planeerimine. 
Karjääriplaneerimine  kui  elukestev  protsess:  karjäär,  karjääriplaneerimine,  karjääriinfo  allikad, 
info  otsimine,  karjäärinõustamine,  muutustega  toimetulek,  elurollid,  elulaad.  Tööotsimine: 
kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan läh-
tuvalt erialast (iseseisev töö). 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• isiksuseomadusi;
• tööturgu;
• kutsesüsteemi;

oskab:
• luua seoseid hariduse ja tööturu vahel;
• teha otsuseid ja planeerida aega;
• planeerida lühi- ja pikaajalist karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt;
• otsida tööd. 

5. Hindamine
Hinnatakse 
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• oskust planeerida karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt. 

3.2.10 Kujundusteemad väikeaia kujunduses 

1õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse valida sobilik kujundusteema väikeaia kujundus-
liku terviklahenduse taotluses. Õppija õpib orienteeruma viie erineva kujundusteema olemuses ja 
kasutusvõimalustes.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste, kompositsioon- ja värvusõpetuse, maastikuehituse rajamise ja hooldamise, 
haljasalade rajamise ning hooldamise moodulid.

3. Õppesisu
3.1. KUJUNDUSTEEMADE LIIGITAMINE JA OLEMUS. 
3.2.  RUUTUDE  JA  RISTKÜLIKUTE  TEEMA  Kasutusvõimalused  ja  rakendamine  väikeaia 
kujundamisel.
3.3. DIAGONAALIDETEEMA Kasutusvõimalused ja rakendamine väikeaia kujundamisel.
3.4. KAARTETEEMA Kasutusvõimalused ja rakendamine väikeaia kujundamisel.
3.5. RINGIDETEEMA Kasutusvõimalused ja rakendamine väikeaia kujundamisel.
3.6. TANGENSIAALIDETEEMA Kasutusvõimalused ja rakendamine väikeaia kujundamisel.
3.7. PRAKTILISED TÖÖD. Kõigi teemade kasutamine väikeaia kavandi koostamisel.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:

• liigitada erinevaid kujundusteemasid väikeaia kujundamisel ja vastavalt situatsioonile 
viimaseid rakendada;

• koostada väikeaia kujunduseskiisi kujundusteema ja istutusmustri tasemel.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• erinevate kujundusteemade tundmist;
• väikeaia eskiisi koostamisel kujundusteemade kasutamist. 

3.2.11 Avalike haljasalade kujundamine

3 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse orienteeruda avaliku haljasala kujunduslike tervi-
klahenduste olemuse, lähtudes avalike haljasalade kujundamise põhimõtetest. Õppija õpib arvesta-
ma kujundatavate objektide territoriaalsuse ning ruumilisusega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste, maastikuehituse rajamise ja hooldamise, haljasalade rajamise ning hool-
damise moodulid. Samuti peab olema läbinud moodulid väikeaia kujundamine ja kujundusteemad 
väikeaia kujundamisel. 

3. Õppesisu
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3.1.  SÄÄSTVA  LINNARUUMI  PLANEERIMINE  JA  KUJUNDAMINE.   Peamised  maasti-
kukujunduse elemendid. Avalik haljasala. Bulvar ja tänavahaljastus. Väljakud ja platsid. Erineva 
funktsiooniga pargid.
3.2. TÄNAVAD JT LIIKLUSALAD. Liiklusalade kujundamise põhimõtted ja haljastus, sh liiklus-
saarte kujundus. Nõuded jalgteedele, maanteedeäärsetele aladele, müratõkkerajatistele, jalakäijate 
aladele, ühiskondlike objektide ümbrusele, parklatele. Siirdekatendid lahtisest sidumata materja-
list; püsikatted sidusmaterjalist; sillutised laotud materjalist.
3.3.  HALJASTAMINE.  Projekteerimise  lähteülesanne.  Haljastupuud,  põõsaste  ja  lillede  laus-
istutused ja heki; konteinerhaljastus.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:

• püstitada  avaliku haljasala kujunduse lähteülesannet, arvestades seejuures kliendi soovide 
ning võimalustega;

• planeerida ja kujundada säästvat linnaruumi; 
• planeerida konteinerhaljastust ja saastekaitset.

Õppija tunneb: 
• tänavate jt liiklusalade kujundamise põhimõtteid.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• oskust püstitada avaliku haljasala kujunduse lähteülesannet, arvestades kliendi soovide ja 
võimalustega;

• oskust planeerida ja kujundada säästvat linnaruumi;
• liiklusalade kujundamise põhimõtete tundmist;  
• konteinerhaljastuse kavandi või saastekaitse jms lausistutuse kavandi koostamist.
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3.3 Suund: HALJASALADE RAJAMINE JA HOOLDAMINE (16õn)

3.3.1 Ehituse alused

4 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  ehitusalased  mõisted,  ehitustegevuse  õiguslik 
regulatsioon  ja  kvaliteedinõuded,  ehitustööde  organiseerimise  põhimõtted,  ehitusel  kasutatavad 
masinad ja väikemehhanismid

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1 EHITUSSEADUSTIK. MÕISTED. ORGANISEERIMINE.
Õpetamisega taotletakse, et õppija oskab ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust; ehitise elutsüklit, 
ehitusprojekti  olemust;  teab  ehitustööde  korraldust  reguleerivaid  seadusandlikke  akte  ja 
normdokumente;  omab  ülevaadet  ehitustööde  kvaliteedinõuetest,  ehitusprotsessis  osalejate 
vastutusest ja tööde planeerimise põhimõtetest; tunneb ehitustööde organiseerimise põhimõtteid ja 
teab ohtlikke töid ehituses. Tunneb töökorralduse põhimõtteid ehitusplatsil,  tunneb nõudeid töö 
ohutuks  korraldamiseks  ehitusplatsil,  tunneb ülevaatlikult  ehitustöödel  kasutatavate  masinate  ja 
väikemehhanismide  liigitust,  nende  valiku,  kasutamise  ja  hoolduse  üldiseid  põhimõtteid 
töötingimustest  lähtuvalt;  teab ja tunneb erinevaid tõstemehhanisme,  kinnitus-  ja abivahendeid; 
monteeritavate  tellingute  ja  töölavade  paigaldamise  nõudeid;  töötervishoiule  ja  tööohutusele 
esitatavaid nõudeid. 
3.2. EHITUSTÖÖD. TÖÖVÕTTED. MATERJALID. TÖÖRIISTAD.
Müüritööd Õpetamisega taotletakse, et õppija oskab müüritöödel kasutatavaid materjale ja nende 
omadusi; müüritöödele esitatavaid kvaliteedinõudeid; erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, 
töövahendeid ja töövõtteid.
Betoonitööd  Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  oskab  erialased  arvutusülesandeid,  raketiste 
valmistamist,  armeerimist, betoneerimist.
Puitkonstruktsioonide  ehitamine  Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  oskab  ehitada  erinevaid 
väikeehitisi: kuur, kasvuhoone, lehtla, varjualune, trepp. Tööoperatsioonide sooritamine erinevate 
elektrikäsitööriistadega  (elektrikäsisaed,  elektrikäsihöövlid,  elektrikäsitrellid,  elektrikäsifreesid, 
elektrikäsilihvijad)  ja  portatiivsete  masinatega  (höövelmasinad,  paksusmasinad,  saagpingid). 
Erinevate  puitühenduste  valmistamine.  Ergonoomilised  töövõtted.  Töötervishoiu  ja 
tööohutusnõuded puidu masintöötlemisel.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb: 

• ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust; 
• ehitise elutsüklit, 
• ehitusprojekti olemust; 
• hoonete põhikonstruktsioone ja elemente läbi aegade, 
• ülevaatlikult ehitusmaterjalide liigitust ja omadusi; 
• tunneb töökorralduse põhimõtteid ehitusplatsil; 
• ehituskestust ja -kvaliteeti mõjutavaid tegureid,
• tunneb ülevaatlikult ehitustöödel kasutatavate masinate ja väikemehhanismide liigitust, nende 

valiku, kasutamise ja hoolduse üldiseid põhimõtteid töötingimustest lähtuvalt; teab ja tunneb 
erinevaid tõstemehhanisme, kinnitus- ja abivahendeid; 

• monteeritavate tellingute ja töölavade paigaldamise nõudeid; 
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• valida materjale vastavalt nende kasutamise tingimustele;
• omab ülevaadet ehitustööde kvaliteedinõuetest;
• omab ülevaadet ehitusprotsessis osalejate vastutusest ja tööde planeerimise põhimõtetest;
• vundamendi ehitamine;
• raketiste valmistamine;
• betoneerimistöid;
• erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, töövahendeid ja töövõtteid;
• ehitada erinevaid väikeehitisi;
• kirjeldada ehitustööde korraldust ja ehitamise etappe;
• kasutada vastavat õppe- ja teatmekirjandust
• teab nõudeid ehitusplatsile ajutiste teede rajamiseks; tunneb ehitusplatsi transpordi liigitust ja 

korraldust;
• tunneb montaažitöödel kasutatavaid mõisteid, tööetappe ja tööalase juhendamise korda; 
• puit-, metall-ja betoonelementide montaaži põhimõtteid; 
• materjalide, konstruktsioonide ja nende elementide objektil vastuvõtu ja ladustamise nõudeid.

6. Hindamine
Hinnatakse:
• ehitise püstitamise oskusi ja vilumusi;
• erinevate rajatiste ehitamist;
• ehitustöödel  kasutatavate  masinate  ja  väikemehhanismide  kasutamise  ja  hoolduse  üldiseid 

põhimõtteid töötingimustest lähtuvalt;
• monteeritavate tellingute ja töölavade paigaldamist;
• ehitustööde korraldust ja ehitamise etappe;
• tööde tehnoloogilise järjekorra, tööohutus- ja kvaliteedinõuete järgimist ning õigete töövõtete 

valdamist puitühenduste valmistamisel, raami tasapindsust ja täisnurksust.

3.3.2 Maaparanduse ja maamõõtmise alused

1 õn 
[Vähendatud mooduli mahtu - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastu-
jale]

1. Eesmärk
Õpetada  maaparanduslikke  abinõusid  ja  töid,  kuivendusplaani  koostamist.  Õpetada  maamõõdu 
viise ja instrumentide kasutamist, plaani, profiili koostamist, pindala arvutusi.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1 Maaparanduse alused.  Liigniiskuse põhjused ja pahed. Kuivendussüsteemid.  Niisutus.  Vesi-

ehitised. Drenaažkuivenduse plaani koostamine. 
3.2 maamõõtmise  alused.  Geodeesia  põhimõisted.  Horisontaalmõõdistus.  Vertikaalmõõdistus. 

Koosmõõdistus. Pindalaarvutused Heroni ja Gaussi valemitega.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• mulla veerežiimi tähtsust;
• liigniiskuse põhjuseid;
• kuivendusviise;
• mõõdistuse viise;
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• maamõõdu instrumente.
oskab: 

• kasutada maamõõdu instrumente;
• arvutada pindala;
• koostada dreenažkuivenduse plaani.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• liigniiskuse põhjuste tundmist;
• kuivendusviiside tundmist;
• geodeesia põhimõistete tundmist;
• drenaažkuivenduse plaani koostamist;
• lindiga mõõdistamist;
• nivelleerimist;
• pindala arvutamist Heroni ja Gaussi valemitega.

3.3.3 Puude hooldamine ja raietööd

2 õn

1. Eesmärgid 
Õpetusega taotletakse,  et  õppija oskab iseseisvalt  mootorsaagi  kasutades hooldada ja langetada 
puid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. MOOTORSAE EHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTTED.  
Enamlevinud mootorsaagide ehitus ja töötamine.
3.2.  MOOTORSAAGIDE  KASUTAMISJÄRGNE  TEHNILINE  HOOLDUS.  Mootorsaagide 
igapäevane, iganädalane ja hooajaline hooldamine.
3.3.  METSATÖÖVAHENDITE  HOOLDUS  JA  KORRASHOID.  Mootorsaed,  võsalõikajad. 
Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad.
3.4.  KÄSITÖÖRIISTADE  HOOLDUS  JA  KORRASHOID.  Tõstekonksu,  tõstehaaratsi, 
pööramiskonksu,  langetuslabida,  mõõdulindi,  tööriistavöö,  kombikanistri,  võsakiini  ja  kirve 
hooldamine. Tõstekonksu, tõstehaaratsi, kiini ja kirve teritamine.
3.5.  KÜTTESEGUDE VALMISTAMINE JA MÄÄRDEAINETE VALIMINE.  Mootorsaagidel 
kasutatavad  bensiinid  ja  õlid.  Küttesegude  valmistamiseks  vajaminevad  seadmed.  Küttesegude 
valmistamise, tankimise ja hoiustamise tehnoloogia. Tuleohutus kütusega ümberkäimisel.
3.6.  TURVAVAHENDITE  HOOLDAMINE.  Kiiver  kaitsevõre  ja  kõrvaklapid,  turvasaapad, 
turvariided, esmaabipakend. Kaitsevahenditeks kasutatavad materjalid, nende omadused ja nõuded 
hooldusele.
3.7. TÖÖOHUTUS.
3.8.  PUUDE  HOOLDAMINE.  Puuhoolduse  eesmärgid,  võra  kujundamine,  puidukahjustuste 
diagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine.
3.9.  PUUDE  LANGETAMINE,  LAASIMINE,  JÄRKAMINE.  Langetussuuna  määramine, 
langetuslõigete  tegemine,  laasitavate  okste  valimine,  laasimine,  tüve  optimeerimine, 
järkamislõigete tegemine, tööohutus puude langetamisel, laasimisel ja järkamisel.

4. Õpitulemused
Õppija tunneb ja teab:

• mootorsaagide ehitust ja tööpõhimõtteid.

46



oskab:
• läbi viia saagide kasutamisjärgset tehnoloogilist hooldust;
• hooldada ja korras hoida metsatöövahendeid ja käsitööriistu;
• valmistada küttesegusid ja valida määrdeaineid;
• hooldada turvavahendeid;
• langetada, laasida ja järgata puid;
• hooldada kasvavaid puid
• töötada ohutult ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• hinnatakse mootorsaagide tööpõhimõtete tundmist;
• saagide kasutamisjärgse hoolduse teostamise oskust; 
• küttesegude valmistamise oskust; 
• puude langetamise, laasimise ja järkamise oskust; 
• kasvavate puude hooldamise oskust; 
• ohutustehnika tundmist. 

3.3.4 Sisehaljastuse rajamine

1 õn
[Kehtetu. Asendatud mooduliga sisehaljastuse rajamine ja hooldamine - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 
1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  rajada  sisehaljastuse  terviklahendust.  Õppija  tunneb 
sisehaljastuses kasutatavaid materjale ja kommunikatsioone ning oskab neid kasutada.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud  moodulid:  aianduse  alused,  lillekasvatuse  põhikursus,  maamõõdu-  ja  maaparanduse 
alused.

3. Õppesisu
3.1.  KOMMUNIKATSIOONID.  Vee-  ja  küttesüsteemid,  valgus-  ja  varjutussüsteemid, 
õhutussüsteemid
3.2  ELUTA  MATERJALID JA  VESI  SISEHALJASTUSES.  Sillutusmaterjalid,  piirded, 
istutusnõud, istutussubstraadid, multšid ja väikevormid.
3.3. HALJASTUSPLAANI LUGEMINE, MAHAMÄRKIMINE JA MÕÕDISTAMINE. 
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Sisehaljastuse rajamine plaani alusel.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb: 

• sisehaljastuses kasutatavaid kommunikatsioone;
• eluta materjale.

oskab:
• lugeda ja maha märkida sisehaljastusplaani;
• rajada plaani alusel sisehaljastust.

5.Hindamine
Hinnatakse:

• kommunikatsioonide tundmist;
• eluta materjalide tundmist; 
• plaani mahamärkimist;

47



• sisehaljastuse rajamise täpsust vastavalt plaanile. 

3.3.5 Väikeaedade rajamine

3 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse lugeda ja tõlgendada haljastusprojekti ning
seda maha märkida ja rajada lähtudes rajamistööde optimaalsest järjekorrast, täita
rajamistöödega seotud dokumentatsiooni sealhulgas hinnapakkumise päring ja koostamine.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste, maastikuehitiste rajamise ja hooldamise, haljasalade rajamise ning
hooldamise, maamõõdu- ja maaparanduse aluste moodulid.

3. Õppesisu
3.1.  OBJEKTLE HALJASTUSPLAANI MAHAMÄRKIMINE. Mõõtkava kasutamine ja plaani 
lugemine
ning tõlgendamine. Plaani mahamärkimise meetodid.
3.2. RAJAMISTÖÖDE JÄRJEKORD. Kõrguste mõõdistamine, mullaharimistööd, piirete, tee,
veesilma rajamine, suurte puude istutamine ja toestamine, istutusala sh kiviktaimla, turbaaia
rajamine ning muru rajamine.
3.3.DOKUMENTATSIOON. Haljastusprojekti lugemine. Hinnapakkumise päring ja koostamine.
Arved, lepingud, töökäsud, objektipäevik, töö üleandmise ja vastuvõtmise aktid.
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Näidisaia rajamine koos vastava dokumentatsiooni täitmisega.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:
• kasutada mõõtkava, lugeda ja tõlgendada ning maha märkida haljastusplaani
• oskab rajada väikeaeda lähtudes rajamistööde optimaalsest järjekorrast
• täita rajamistöödega seotud dokumentatsiooni sealhulgas hinnapakkumise päringut

5. Hindamine
Hinnatakse:
• oskust kasutada mõõtkava ja
• oskust lugeda, tõlgendada ning maha märkida haljastusplaani
• oskust rajada väikeaeda, lähtudes rajamistööde optimaalsest järjekorrast
• oskust täita rajamistöödega seotud dokumentatsiooni sealhulgas hinnapakkumise päringut

3.3.6 Eridendroloogia

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  eristada  tunnuste  alusel  puittaime  liike,  teab  nende 
dekoratiivseid  omadusi  ning  kasvunõudeid;  õppija  oskab  valida  erinevatele  puittaimedele 
kasvunõuetele vastava kasvukoha, oskab hooldada puittaimi. 

2. Nõudmised mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused.

3. Õppesisu
3.1.  PUU-  JA PÕÕSALIIKIDE RÜHMITAMINE.  Puu-  ja  põõsaliikide  rühmitamine  kõrguse, 
eluea ja temperatuuritaluvuse, kasvukohanõuete ning fenoloogia alusel.

48



3.2.  LIIKIDE  JA SORTIDE TUNDMAÕPPIMINE Okaspuuliikide  ning  sortide  eristamine  ja 
tundmaõppimine võrse järgi. Lehtpuuliikide ning sortide eristamine võrse ja oksa järgi. Liikide ja 
sortide iseloomustus: kasvukuju,  dekoratiivsed omadused, fenoloogia ning kasutamine haljastuses. 
3.3. ROOSIKASVATUS Roosirühmad ja sordid. Istutamine ja hooldamine.
3.4. PUITTAIMEDE HOOLDAMINE lõikamine (sh kujunduslõikus), väetamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb: 

• taimede kasvunõudeid;  soojus-, valgus- ja niiskusnõudlikus ning mulla viljakus;
• puude ja põõsaste fenoloogiat ning õitsemise ja viljumise iseärasusi; 
• kuidas kujundada ning hooldada puid ja põõsaid;
• kuidas väetada puittaimi;
• roosisordirühmasid ja sorte;
• 300 puittaime taksonit.

oskab:
• rühmitada puu- ja põõsaliike;
• määrata puu- ja põõsaliike võrse ja oksa järgi ning kasvukuju järgi;
• lõigata puittaimi. 

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• puu- ja põõsaliikide määramist võrse ja oksa järgi ning kasvukuju järgi;
• puittaimede lõikamist. 

3.3.7 Rohtsete dekoratiivtaimede erikursus 

2 õn
[Muudetud mooduli nimetust - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab määratleda dekoratiivsete rohttaimede liike ja vajadusel sor-
te, teab nende dekoratiivseid omadusi ning kasvunõudeid. Õpilane oskab valida erinevatesse kas-
vukohtadesse sobivaid rohttaimi nii kasvutingimustest kui kujundusest lähtuvalt, oskab neid istuta-
da  ja hooldada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused.

3. Õppesisu
3.1  DEKORATIIVSETE  ROHTTAIMEDE  RÜHMITAMINE.  Rühmitamine  eluea,  päritolu, 
kasvutingimuste, külmataluvuse, dekoratiivsete omaduste alusel. Haljastusväärtuse mõiste.
3.2  SUVELILLED.  Mõiste.  Rühmitamine  (eluiga,  ettekasvatusviisid,  kasvutingimused) 
Rühmitamine  kujunduseks  vajalike  parameetrite  alusel  (kõrgus,  läbimõõt,  kasvukuju,  õite   ja 
lehtede värv). Liikide ja sortide tundmaõppimine. Istutuskavandite koostamine.
3.2.  PÜSILILLED.  Mõiste.  Rühmitamine  (eluiga,  kasvutingimused,  kasvukuju,  dekoratiivsuse 
aeg).  Aianduslikult  dekoratiivsete  püsilillede  perekondade,  liikide  ja  tuntumate  sortide 
tundmaõppimine. Kombineeritud tingimustega istutuskavandite koostamine.
3.3  TOATAIMED.  Mõiste.  Taimede  eluks  vajalikud  tingimused  päritoluga  seoses.  Taimede 
kohanemisvõime. Taimede eluks vajalikud tingimused siseruumides. Valguse intensiivsus, pikkus 
ja suund. Suvine ja talvine temperatuur. Muld, substraadid, potid. Taimede hooldamine (kastmine, 
väetamine,  kahjustajate  tõrje).  Rühmitamine  kasvuks  vajalike  ökoloogiliste  tingimuste  ja 
dekoratiivsete parameetrite alusel. Liikide ja sortide tundmaõppimine. 
3.4 PRAKTILISED TÖÖD. 

49



• Kasvuala ettevalmistamine avamaal.
• Taimede istutamine kavandi alusel istutusalasse.
• Taimede istutusjärgne hooldamine avamaal. 
• Taimede talveks ettevalmistamine.
• Dekoratiivsete rohttaimede paljundamine.
• Toalillede ümberistutamine õige suurusega anumasse või istutusalasse.
• Taimede õigeaegne kasvuaegne hooldamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• taimede liike eesti ja ladina keeles ning nende sorte;
• taimede dekoratiivseid omadusi;
• taimede kasvunõudeid;

oskab:
• määratleda taimi perekonna-, liigi-, või sordini; 
• rühmitada taimi;
• koostada lihtsaid istutuskavandeid;
• avamaal kasvuala ette valmistada; 
• taimi vegetatiivselt paljundada;
• istutada taimi istutusalasse või pottidesse;
• õigeaegselt teostada kasvuaegseid hooldustöid.

5.Hindamine 
Hinnatakse:

• taimede tundmist eesti ja ladina keeles; 
• oskust valida taimedele sobivat kasvukohta ja seda ette valmistada; 
• oskust valida omavahel kokkusobivaid liike (koostada istutuskavandit);
• taimede istutamist avamaale või istutusanumasse;
• vegetatiivset paljundamist;
• oskust teostada õigeaegselt kasvuaegseid hooldustöid.

3.3.8 Karjääriõpetus 

1õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused planeerida oma karjääri lähtuvalt 
isikuomadustest, erialast ja tööturust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad 

3. Õppesisu
3.1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel.
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom; väärtused, vajadused, motivatsioon, 
hoiak,  emotsioonid,  positiivne  mõtlemine;  võimed,  intelligentsus,  huvid,  oskused;  minapilt  ja 
enesehinnang, reflektsioon, sotsiaalne küpsus. 
3.2. Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel 
Muutuv tööturg: hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed, 
kutsesüsteem, elukestev õpe
3.3. Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan
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Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid – alternatiivid valikutes,  omavastutus,  aja planeerimine. 
Karjääriplaneerimine  kui  elukestev  protsess:  karjäär,  karjääriplaneerimine,  karjääriinfo  allikad, 
info  otsimine,  karjäärinõustamine,  muutustega  toimetulek,  elurollid,  elulaad.  Tööotsimine: 
kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan läh-
tuvalt erialast (iseseisev töö). 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• isiksuseomadusi;
• tööturgu;
• kutsesüsteemi;

oskab:
• luua seoseid hariduse ja tööturu vahel;
• teha otsuseid ja planeerida aega;
• planeerida lühi- ja pikaajalist karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt;
• otsida tööd. 

5. Hindamine
Hinnatakse 

• oskust planeerida karjääri isikuomadustest, erialast ja tööturust lähtuvalt. 

3.3.9 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 

1 õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2011/12 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  rajada  sisehaljastuse  terviklahendust  ja  hooldada  seda. 
Õppija  tunneb  sisehaljastuses  kasutatavaid  materjale  ja  kommunikatsioone  ning  oskab  neid 
kasutada.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul: aianduse alused, lillekasvatuse põhikursus, maamõõdu- ja maaparanduse alused.

3. Õppesisu
3.1.  KOMMUNIKATSIOONID.  Vee-  ja  küttesüsteemid,  valgus-  ja  varjutussüsteemid, 
õhutussüsteemid
3.2  ELUTA  MATERJALID  JA  VESI  SISEHALJASTUSES.  Sillutusmaterjalid,  piirded, 
istutusnõud, istutussubstraadid, multšid ja väikevormid.
3.3. HALJASTUSPLAAN: lugemine, mahamärkimine ja mõõdistamine. 
3.4. SISEHALJASTUSE HOOLDAMINE. 
3.5.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Sisehaljastuse  rajamine  plaani  alusel.  Rajatud  sisehaljastusele 
hoolduskava koostamine. 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb: 

• sisehaljastuses kasutatavaid kommunikatsioone;
• elus ja eluta materjale;

oskab:
• lugeda ja maha märkida sisehaljastusplaani;
• rajada plaani alusel sisehaljastust; 
• koostada hoolduskava; 
• hooldada sisehaljastust.
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5.Hindamine
Hinnatakse:

• kommunikatsioonide tundmist;
• elus ja eluta materjalide tundmist; 
• plaani mahamärkimist;
• sisehaljastuse rajamise täpsust vastavalt plaanile; 
• hoolduskava koostamist; 
• sisehaljastuse hooldamisoskust.
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3.4 MUUD VALIKMOODULID

3.4.1 Ajatamine

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  omandab  teadmised  ajatamise  võimalustest   ja  ajatatavatest 
kultuuridest  ning oskused  ajatamise läbiviimiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused. 

3. Õppesisu
3.1. AJATAMISE OLEMUS. Füsioloogilised protsessid ajatamisel.
3.2  AJATAMISE  VÕIMALUSED.  Taimede  ja  nende  osade  varumine  ning  ettevalmistamine 
ajatamiseks. Taimede ja nende osade ajatamine.
3.3  AJATATAVAD  KULTUURID.  Ajatatavad  sibullilled.  Ajatatavad  püsililled.  Ajatatavad 
puittaimed.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ajatamise füsioloogiat;
• erinevaid ajatatavaid kultuure;
• erinevate kultuuride ajatamise tehnoloogiaid;

oskab:
• varuda ajatamiseks sobivat materjali ja seda ette valmistada; 
• ajatada sibullilli;
• ajatada püsililli;
• ajatada oksi.

5.Hindamine
Hinnatakse: 

• ajatamise füsioloogia tundmist;
• ajatatavate kultuuride tundmist;
• ajatustehnoloogiate tundmist;
• sibullillede ajatamise oskust;
• püsilillede ajatamise oskust;
• okste ajatamise oskust.

3.4.2 Eesti mõisad ja mõisapargid  

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  nii  mõisaarhitektuuri  (lossid  koos  parkidega) 
terminoloogia kui ka oskuse dateerida Eestiga seotud vastavaid sündmusi praeguse hetke suhtes 
(kronoloogia). Teab ja tunneb peamisi Eestimaa mõisaarhitektuuri näiteid, viimaste kujundamisel 
kasutatud moevooluusid ja põhisuundi, tuntumaid maastikuarhitekte ja –kujundajaid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
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Läbitud  moodulid:  aianduse  alused,  joonestamine,  värvus-  ja  kompositsiooniõpetus,  aiakunsti 
ajaloo ülevaatekursus.

3. Õppesisu
3.1. MÕISAARHITEKTUUR 18.SAJANIL 
Maardu mõis, Palmse mõis, Sagadi mõis, Ingliste mõis,  Klooga mõis, Õisu mõis, Raadi mõis,  
Kuigatsi mõis, Lihula mõis, Vääna mõis,  Harku mõis, Polli mõis, Luke mõis, Keila mõis, Ääsmäe 
mõis, Saue mõis, Kehtna mõis, Lohu mõis, Hiiu-Suuremõisa, Rägavere mõis, Maidla mõis, Õisu 
mõis, Ahja mõis. 
3.2. MÕISAARHITEKTUUR 19.SAJANDIL
Hõreda mõis, Pirgu mõis,  Saku mõis,  Aaspere mõis, Mõdriku mõis,  Kolga mõis, Vihula mõis, 
Räpina mõis,  Kuremaa mõis,  Heimtali  mõis,  Keila-Joa, Sangaste,  Alatskivi,  Alu mõis,  Pädaste 
mõis,  Sõmerpalu  mõis,  Laitse  mõis,  Vasalemma  mõis,  Kalvi  mõis,  Jäneda  mõis,  Kolu  mõis, 
Porkuni  mõis,  Muuga  mõis  (L-V),  Inju  mõis,  Puurmani  mõis,  Ungru  mõis,  Kukulinna  mõis, 
Kaagjärve mõis, Käru mõis, Taagepera mõis, Olustvere mõis, Holdre mõis, Mooste mõis, Tähtvere 
mõis, Laupa mõis,  
3.3. MÕISARHITEKTUUR 20.SAJANDI ALGUL JA TÄNAPÄEV

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• peamisi Eestimaa mõisaarhitektuuri näiteid; 
• Eestimaa mõisaarhitektuuri kujundamisel kasutatud moevooluusid ja põhisuundi; 
• tuntumaid maastikuarhitekte ja –kujundajaid;

oskab:
• kasutada erialast terminoloogiat;
• dateerida erinevaid pargikunstialaseid sündmusi, mille abil rekonstrueerida vastavalt ajastule 
iseloomulikku kujunduskontseptsiooni ja koostada kujunduseskiis.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• Eestimaa pargikunsti ajaloo analüüsimise oskust;
• kujunduskontseptsiooni koostamise oskust;
• kujunduseskiisi koostamise oskust.

3.4.3 Erialane B-võõrkeel

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Euroopa Nõukogu keeleoskuse tasemel A2 suulise ja 
kirjaliku keelekogemuse toimetulekuks võõrkeelses keskkonnas ning erialase keelekasutusoskuse.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud on  algtase.

3.Õppesisu
3.1.  kontakti  loomine.  Suhete  loomine.  Enda  ja  oma  töökohustuste  kirjeldamine;  kogemusi,  
teadmisi,  oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara.  Töölevõtu intervjuu sõnavara.  Telefonivestlus: 
kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2.AMETIKIRJAD.  Ärikirja  koostamine:  pöördumine,  üldkasutatavad  väljendid  ja  lühendid. 
Tellimuse  koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV,  seletuskirja  ja  kinnituskirja 
koostamine vastavalt vormistusnõuetele.
3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA.  Aednikusõnavara:  lillede,  puude  ja  põõsaste  nimed; 
taimekasvatusega  seotud  sõnavara.  Maastikuehituse  alane  sõnavara:  materjalid,  abivahendid, 
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töövõtted, aianduslikud ehitised, maastikuehituse- alaste tekstide tõlkimine. Klienditeenindusalane 
sõnavara:  kliendiga  suhtlemine:  pöördumine  ja  tervitus,  projektide  ja  rajamise  pakkumine, 
hinnakujundus, nõuanne, konsultatsioonid. 
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Õpimapi koostamine, mille sisuks on avaldus, pöördumine, CV ning 
lihtsamate erialaste tekstide mõlemasuunalised tõlked.

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb:

• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid;
oskab:

• end tava- ning tööolukorras väljendada lihtsate, sageli kasutatavate sõnadega ja fraasidega;
• aru  saada  lühikeste,  lihtsate  ja  selgelt  välja  hääldatud ütluste  põhisisust  nii  igapäeva-  kui 

ametisuhtluses; 
• oskab leida ja kasutada erialaseks tööks vajalikku informatsiooni;
• kasutades sõnaraamatut, aru saada võõrkeelsete ametikirjade sisust;
• kasutades  sõnaraamatut,  aru  saada  võõrkeelse  erialakirjanduse,  kasutusjuhiste, 

instruktsioonide jm sisust.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• ärikirja,  avalduse, elulookirjelduse, seletuskirja  koostamise  oskust võõrkeeles;
• e- kirja  koostamise  oskust;
• vestluse oskust;
• erialase sõnavara kasutamise oskust.

3.4.4 Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine

1 õn
[Kehtetu - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õppija  omandab  teadmised  katushaljastuse  olemusest,  selle  majanduslikest  ja  ökoloogilistest 
eelistest, katusehaljastustaimedest, nende omadustest ning hooldamisest. Õppija oskab iseseisvalt 
või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada katusehaljastust. 

Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud  moodulid  Aianduse  alused,  maastikuehituse  alused,  maastikuehitiste  rajamine  ja 
hooldamine.

3. Õppesisu
3.1. Katusehaljastuse olemus, tähtsus. Katusehaljastuse ajalugu. 
3.2.Katushaljastuse liigitus. Intensiivne ja ekstensiivne katusehaljastus. Murukatused. Kergkruusal 
põhinevad katused. Taimedele kasvusubstraadi koostamise põhimõtted.
3.3.Kujundamise  iseärasused.  Linnaökoloogiline  tähendus.  Rohekatuste  majanduslikud  eelised. 
Katusaedades kasvatatavad taimed ja nende valiku kriteeriumid. Taimematid. Konteinerhaljastus ja 
selle kujundamine. 
3.4.KATUSEAIA  RAJAMISE  EELDUSED.  Katusekonstruktsioonid.  Koormusetaluvus. 
Konstruktsioonilahendused. Kastmissüsteem ja drenaaž. Hüdroisolatsioon. Kasvualused. Katusele 
teede rajamise põhimõtted.
3.5.Katusehaljastuse  hooldamine.  Hooldusjuhiste  koostamine  erinevatele  katushaljastuse 
variantidele.
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3.6.praktilised tööd katusehaljastuses. Drenaaži paigaldamine. Hüdroisolatsiooni ja katendikihtide 
paigaldamine.  Taimedele  kasvusubstraadi  koostamine.  Taimede  külvamine  või  istutamine. 
Taimede hooldamine ja väljavahetamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• katusehaljastuse olemust ja ajalugu;
• katusehaljastuse iseärasusi ja majanduslikke eeliseid;
• katusehaljastuses kasutatavaid taimi ja nende hooldusvõtteid; 
• katuse katuskonstruktsioone, koormustaluvust;
• kastmissüsteemi ja drenaaži paigaldamise põhimõtteid.

oskab:
• koostada taimedele kasvusubstraate;
• koostada taimede hooldusjuhiseid;
• valida taimi katusaeda;
• külvata katusehaljastustaimede seemneid;
• istutada ja hooldada katusehaljastustaimi;
• ehitada katusaeda etteantud jooniste järgi;
• kasutada konteinereid katusehaljastuses;
• iseseisvalt või töörühma liikmena etteantud juhiste järgi rajada ja hooldada katusehaljastust.

5. Hindamine
 Hinnatakse: 

• katusehaljastuses kasutatavate taimede ja hooldusvõtete tundmist; 
• katusekonstruktsioonide ja koormustaluvuse tundmist; 
• kastmissüsteemide ja drenaažipaigaldamise põhimõtete tundmist; 
• taimedele kasvusubstraatide valmistamise oskust; 
• taimede hooldusjuhiste koostamise oskust; 
• kastusehaljastustaimede seemnete külvamise oskust; 
• etteantud jooniste järgi katuseaia ehitamise oskust;
• katusehaljastustaimede istutamise ja hooldamise oskust. 

3.4.5 Loodusfotograafia

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmisi  fotoaparaadi  tööpõhimõttest,  käsitsemisest, 
fotokaamera valikust, lisatarvikutest, loodusobjektide pildistamise eripärast ja pilditöötlusest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. FOTOAPARAADI TÖÖPÕHIMÕTE JA VALIK. Fotograafia ajalugu. Kaasaja fotokaamera 
tööpõhimõte ja käsitsemine. Fotokaamera ja lisaseadmete valik.
3.2. OBJEKTIDE PILDISTAMINE LOODUSES. Objekti, pildistamise aja ja viisi valik. Maastiku 
pildistamine. Taimede ja üksikobjektide pildistamine. Loomade, lindude ja putukate pildistamine.
3.3.  PILDITÖÖTLUS.  Pilditöötlusprogrammid.  Piltide  sisestamine  arvutisse.  Fotode 
põhikorrektsioonid fototöötlusprogrammis. Piltide salvestus ja esitlus.
3.4.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Loodusobjektide  pildistamine  ja  fotode  töötlemine 
pilditöötlusprogrammiga.
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4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• fotoaparaadi tööpõhimõtet;
• looduse pildistamise eripära;
• pilditöötlusprogrammi;

oskab:
• käsitseda fotokaamerat;
• töödelda fotosid pilditöötlusprogrammiga.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• fotoaparaadi tööpõhimõtte tundmist;
• lisaseadmete kasutamise oskust;
• pilditöötlusprogrammi kasutamise oskust. 

3.4.6 Looduslikud dekoratiivsed rohttaimed  

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õpilane  omandab  teadmised  looduslikest  dekoratiiv-  ja 
looduskaitsealustest rohttaimedest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused. 

3. Õppesisu
3.1 Looduslike dekoratiivsete rohttaimede sugukonnad ja nende esindajad. Tulikaliste sugukonna 
esindajad.  Liblikõieliste  sugukonna  esindajad.  Kurerehaliste  sugukonna esindajad.  Pajulilleliste 
sugukonna  esindajad  Sarikaliste  sugukonna  esindajad.  Uniohakaliste  sugukonna  esindajad. 
Kassitapuliste  sugukonna esindajad. Kareleheliste  sugukonna esindajad.  Mailaseliste  sugukonna 
esindajad.  Huulõieliste  sugukonna  esindajad.  Magunaliste  sugukonna  esindajad.  Ristõieliste 
sugukonna  esindajad.  Kellukaliste  sugukonna  esindajad.  Korvõieliste  sugukonna  esindajad. 
Uibuleheliste  sugukonna  esindajad.  Kanarbikuliste  sugukonna  esindajad.  Nelgiliste  sugukonna 
esindajad.  Nurmenukuliste  sugukonna  esindajad.  Liilialiste  sugukonna  esindajad.  Käpaliste 
sugukonna esindajad. Lõikheinaliste sugukonna esindajad. Kõrreliste sugukonna esindajad.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb: 

• looduslikke dekoratiivtaimi liigi tasandil;
• looduslike dekoratiivtaimede süstemaatilist kuuluvust; 
• looduslike dekoratiivtaimede  kasvukohti ja nõudeid;
• liikide ladinakeelseid nimesid; 

oskab: 
• eristada looduskaitsealuseid taimi.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• taimede tundmist liigi tasandil;
• liikide ladinakeelsete nimede tundmist;
• taimede  sugukondade tundmist;
• looduskaitsealuste taimede eristamist.
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3.4.7 Mesindus

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppijad õpivad tundma mesilaspere bioloogiat, peamisi mesindussaadusi, 
mesindusinventari ja oskavad mesindada.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.MESILASTE BIOLOOGIA. Mesilaspere koosseis ja ülesanded; mesilase kehaehitus; pere ja 
pereliikmete areng
3.2.MESINDUSSAADUSED. Mesi, õietolm, vaha, taruvaik, mesilasema toitepiim ja mesilasmürk. 
3.3. MESINDUSINVENTAR. Mesindusinventari otstarve ja kasutustehnoloogia.
3.4. PEREDE HOOLDUSVÕTTED. Kevadised tööd mesilas (puhastuslend, kiirläbivaatus, perede 
laiendamine, ettevalmistus peakorjeks); mesilasperede paljundamine (võrsikpere, lendpere, perede 
poolitamine);  meevurritamine  (perede  hooldus  peakorje  ajal,  peamised  meetaimed); 
ettevalmistused talvitumiseks; talvised tööd mesilas.
3.5.  TOLMELDAMINE.  Põhilised  tolmeldusvõtted,  mesilaste  dresseerimine  ja  mesilasperede 
transport rändepaikadesse.
3.6. MESILASTE HAIGUSED JA KAHJURID. Peamised haigused ja kahjurid ning nende tõrje.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• mesilasperede koosseisu ja iga pereliikme ülesandeid;
• mesindusinventari ja selle kasutustehnoloogiaid;
• perede peamisi hooldusvõtteid;
• mesilaste peamisi haiguseid ja kahjureid;

oskab:
• vahet teha mesilaspere erinevate liikmete vahel;
• kasutada mesindusinventari perede hooldamisel;
• peresid hooldada;
• oskab  käituda  haigestunud  mesilasperedega  ja  tõrjuda  mesilaste  peamisi  haiguseid  ja 

kahjureid;
• leida vajalikku informatsiooni kirjandusest.

5. Hindamine 
Hinnatakse:

• mesilaperede koosseisu ja iga pereliikme ülesannete tundmist;
• mesindusinventari ja kasutustehnoloogiate tundmist;
• mesindusinventari kasutamise oskust;
• perede peamiste hooldusvõtete tundmist ja kasutamise oskust;
• mesilasperede peamiste haiguste ja kahjurite tundmist ning oskust neid tõrjuda;
• mesilaspere liikmete eristamise oskust.

58



3.4.8 Puude hooldamine ja raietööd

2 õn

1. Eesmärgid 
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab iseseisvalt mootorsaagi kasutades hooldada ja langetada 
puid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. MOOTORSAE EHITUS JA TÖÖPÕHIMÕTTED.  
Enamlevinud mootorsaagide ehitus ja töötamine.
3.2. MOOTORSAAGIDE KASUTAMISJÄRGNE TEHNILINE HOOLDUS. Mootorsaagide 
igapäevane, iganädalane ja hooajaline hooldamine.
3.3. METSATÖÖVAHENDITE HOOLDUS JA KORRASHOID. Mootorsaed, võsalõikajad.  
Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad.
3.4. KÄSITÖÖRIISTADE HOOLDUS JA KORRASHOID. Tõstekonksu, tõstehaaratsi, 
pööramiskonksu, langetuslabida, mõõdulindi, tööriistavöö, kombikanistri, võsakiini ja kirve 
hooldamine. Tõstekonksu, tõstehaaratsi, kiini ja kirve teritamine.
3.5. KÜTTESEGUDE VALMISTAMINE JA MÄÄRDEAINETE VALIMINE. Mootorsaagidel 
kasutatavad bensiinid ja õlid. Küttesegude valmistamiseks vajaminevad seadmed. Küttesegude 
valmistamise, tankimise ja hoiustamise tehnoloogia. Tuleohutus kütusega ümberkäimisel.
3.6. TURVAVAHENDITE HOOLDAMINE. Kiiver kaitsevõre ja kõrvaklapid, turvasaapad, 
turvariided, esmaabipakend. Kaitsevahenditeks kasutatavad materjalid, nende omadused ja nõuded 
hooldusele.
3.7. TÖÖOHUTUS.
3.8. PUUDE HOOLDAMINE. Puuhoolduse eesmärgid, võra kujundamine, puidukahjustuste 
diagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine.
3.9. PUUDE LANGETAMINE, LAASIMINE, JÄRKAMINE. Langetussuuna määramine, 
langetuslõigete tegemine, laasitavate okste valimine, laasimine, tüve optimeerimine, 
järkamislõigete tegemine, tööohutus puude langetamisel, laasimisel ja järkamisel.

4. Õpitulemused
Õppija tunneb ja teab:

• mootorsaagide ehitust ja tööpõhimõtteid.
oskab:

• läbi viia saagide kasutamisjärgset tehnoloogilist hooldust;
• hooldada ja korras hoida metsatöövahendeid ja käsitööriistu;
• valmistada küttesegusid ja valida määrdeaineid;
• hooldada turvavahendeid;
• langetada, laasida ja järgata puid;
• hooldada kasvavaid puid
• töötada ohutult ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• hinnatakse mootorsaagide tööpõhimõtete tundmist;
• saagide kasutamisjärgse hoolduse teostamise oskust; 
• küttesegude valmistamise oskust; 
• puude langetamise, laasimise ja järkamise oskust; 
• kasvavate puude hooldamise oskust; 
• ohutustehnika tundmist. 
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3.4.9 Roosikasvatus 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi rooside jagunemisest sordirühmadesse ja oskusi 
rooside  paljundamisest, kasvatamistehnoloogiatest ja hooldamisest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused. 

3. Õppesisu
3.1.ÜLEVAADE EESTI ROOSIKASVATUSEST.
3.2.ROOSI LIIKIDE JA ROOSI SORDIRÜHMADE ISELOOMUSTUS.
Rooside  klassifikatsioon.   Avamaal  kasvatamiseks  sobivad  roosid.  Katmikalal   kasvatamiseks 
sobivad roosid. 
3.3.ROOSIDE  PAJUNDAMINE.  Roosialuste  kasvatamine.  Rooside  pookimine.  Rooside 
silmastamine.  Rooside paljundamine pistikutega. 
3.4 ROOSIDE KASVATAMISTEHNOLOOGIAD . Rooside kasvatamine ja hooldamine avamaal. 
Rooside kasvatamine  ja hooldamine katmikalal. Rooside haigused ja kahjurid.
3.5.ROOSIDE KASUTAMINE HALJASTUSES. Erinevate  roosi sordirühmade  kasutamine hal-
jastuses. Rosaariumi rajamine. 

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb: 

• rooside sordirühmi;
• avamaal ja katmikalal kasvatamiseks mõeldud roosisorte; 
• rooside kahjureid ja haigusi;
• rooside kasutusvõimalusi haljastuses;

oskab:
• kasvatada roosialuseid;
• paljundada roose pookimise ja silmastamise teel ning pistikutega;
• teha roosidele kevadist , suvist ja sügisest tagasilõikust;
• väetada roose;
• planeerida ja rajada roosiaeda.

5. Hindamine
 Hinnatakse:
• roosi liikide tundmist; 
• roosi sordirühmade tundmist;
• roosi haiguste ja kahjurite tundmist;
• rooside pookimist;
• rooside silmastamist;
• roosipistikute või pistokste tegemist;
• rooside erinevaid kujunduslõikusi.
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3.4.10 Seenekasvatus 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised seente bioloogiast,  nende toiteväärtusest ja 
raviomadustest. Õppija omandab õpib erinevate viljeldavate seeneliikide kasvatamist ja töötlemist. 
Õppija tutvub seente hoiustamise, töötlemise ja kaubastamise ning kvaliteedinõuetega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu 
3.1 toiteväärtus ja raviomadused.
3.2 Viljeldavad liigid. Šampinjoni, austerserviku, shiitake jt kasvatamine. 
3.3ERINEVAD  SEENEKASVATUSE  TEHNOLOOGIAD.  Ekstensiivne  ja  intensiivne 
tehnoloogia. Erinevad kasvusubstraadid ja nende valmistamine
3.4 SEENTE haigused ja kahjurid ning nende tõrje.
3.5 Seenekasvatushooned ja nende sisseseade.
3.6 Seente hoiustamine, töötlemine ja kaubastamine.
3.7 kvaliteedinõuded SEENTELE.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• seente bioloogiat, toiteväärtust ja raviomadusi;
• enamlevinud kultiveeritavaid seeni;
• erinevaid seenekasvatuse tehnoloogiaid;
• erinevate kasvusubstraatide valmistamise tehnoloogiaid;
• seente haiguseid ja kahjureid;
• seenekasvatushoonetele esitatavaid nõudeid;
• seente kvaliteedinõudeid.

oskab:
• koostada erinevatele kultuuridele tehnoloogilisi kaarte;
• tõrjuda seente kahjustajaid;
• seeni hoiustada, töödelda ja kaubastada. 

5. Hindamine 
Hinnatakse:

• Kasvusubstraadi valmistamist 
• Tehnoloogilise kaarti koostamist 
• Teooria test 

3.4.11 Sisehaljastuse kujundamine 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskuse koostada siseruumide haljastuse  terviklahendusi 
lähtudes  sisehaljastuse  esteetilisuse,  funktsionaalsuse  ning  ökonoomsuse  printsiibist;  õpib 
arvestama kujundatava ruumi iseärasustega. Õppija oskab kasutada sisehaljastusmaterjale.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
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Läbitud  moodulid:   aianduse  alused,  rohtsete  dekoratiivtaimede  erikursus,  maastikukujunduse 
alused, sisehaljastuse rajamine.

3. Õppesisu
3.1. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMINE. Kliendikesksus. 
3.2. OBJEKTI ANALÜÜS. Alusplaani koostamine. 
3.3.  KUJUNDAMINE.  Kontseptsioon  sisehaljastuse  kujunduses  (ideekavand).  Siseruumi 
spetsiifika arvestamine kujunduses. Sisehaljastuse funktsionaalne tsoneerimine. Liikumissuundade 
kavandamine. Kujundusteemad: kaarte, ristkülikute ja diagonaalide teema. Vormikompositsioon, 
värvuslahendus. Materjali valik. Kujundusplaani vormistamine. 
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Sisehaljastusplaani koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija oskab:

• oskab luua kujunduskontseptsiooni ja sellele vastavat sisehaljastusplaani.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• lähteülesande koostamise oskust; 
• alusplaani koostamise oskust;
• oskust rakendada kujunduskontseptsiooni;
• sisehaljastus kujundusplaani koostamise oskust;
• sisehaljastus kujundusplaani vormistamise oskust. 

3.4.12 Sketchup

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse  õppida kasutama kiireid  enda  väljendusviise  3Ds  ehk ruumiliselt 
maastikukujunduse valdkonnas.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul arvutiõpe ja asjaajamine.

3. Õppesisu 
3.1.Käsitletavad  teemad.  Kasutaja  liidese  omapära  (Kontrolli  riba,  Pealkirjariba,  Menüüd, 
Tööriistaribad, Joonistamisala, Status bar, Suuruse/väärtuse kontrolli riba).  Mõõtühikud. Model 
info. Järeldustüübid. Joonistamise tööriistariba. Edit tööriistariba (Orbit, Tõmba ja tõuka, Scale, 
Move/Copy).  Tööriistaribad  Construcion.  Camera.  Display  style.  Views.  Layers.  Follow  Me. 
SketchUp kiiresituskaart. Pindadele materjalide lisamine. Käsitlemine.Varjude näitamine. CAD-i 
joonistuse  üleviimine.  Cad-i  geomeetria.  Navigeerimine  mudelis.Sandbox-i  ideoloogia 
(maastikumudel). Animatsioon (.avi) video
3.2 harjutused:

• Väikese mudeli loomine (samm sammult)
• Follow me
• Papist maastik
• Maastikumudel
• Kaardi asetamine mudelile
• Kontuurkaardi loomine
• Maastik võrgustiku meetodil, künkad ja mäed, mudeli pehmendamine
• Jalgteed mudeli peal ja sees
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4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• skitseerimise keskkonda;
oskab:

• tekitada pindu ning nendele omistada erinevaid materjale;
• kasutada kihte ning graafikasse tuua teisi digialuseid;
• luua maastikumudeleid ning neil kasutada sobivat graafikat ning materjale
• luua seeriapilte ning videot igast mudelist esitluste tarbeks.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• koostatud mudeli vastavust mõõtmetele;
• visuaalse tulemuse töökvaliteeti;
• videot.

3.4.13 Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks) 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega   taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ja  oskused töötada  ennast  ja  keskkonda 
säästvalt taimekaitsetöödel. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul aianduse alused. 

3. Õppesisu
3.1. Taimekaitse põhimõisted:
Taimekaitsevahend,  toimeaine,  pestitsiidid,  herbitsiidid,  insektitsiidid,  akaritsiidid,  fungitsiidid, 
bakteritsiidid,  nematoodid,  molluskitsiidid,  desikandid,  entomofaagid,  kontaktse  toimega 
preparaadid,  süsteemse  toimega  preparaadid,  üldhävitavad  preparaadid,  valiva  toimega 
preparaadid,  ohukategooria,  ohutuslaused, riskilaused fumigandid,  puhtimine,  tööoode, ooteaeg. 
Taimepass
3.2. Taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused (vaadeldavad kultuurid: teravili, kartul, köögivili, 
viljapuud, marjakultuurid, ilutaimed):
Käsitletavate taimekahjustajate loetelu vt Lisa 3
3.3. Taimekaitsevahendid ja nende kasutamine. Taimekaitsevahendite liigitamine kasutusotstarbe, 
toimemehhanismi,  toimespektri  ja mürgisuse järgi, Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid ja 
nende kasutamisvaldkonnad, taimekaitsealased õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele ja 
kasutamisele  esitatavad  nõuded,  taimekaitsevahendi  pakend  ja  märgistus,  ohutusnõuded 
taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus;
3.4.  TAIMEKAITSETEHNIKA.  Taimekaitseseadmete  töö  põhimõte,  seadmete  põhiosad, 
seadmete tüübid. Pritsimisvedeliku kulu arvestamise tabelite tutvustus: pihustite, pritsimisrõhu ja 
traktori liikumiskiiruse valik. Pritsimisvedelike koguse valik. Pritsimislahuse piisa suuruse valik. 
Taimekaitseseadme tehniline kontroll.
3.4.  Ohutusnõuded  taimekaitsevahenditega  töötamisel.  isikukaitsevahendid  ja  nende  praktiline 
kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• EV taimekaitseseadust;
• taimekahjustajaid;
• erinevaid tõrjemeetodeid;
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• taimekaitsevahendite liigitust. 
oskab:

• rakendada taimekaitsevahendi pakendil olevat informatsiooni;  
• etteantud tabelite järgi omandada informatsiooni konkreetse taimekaitsevahendiga töötlemise 

kordade, aja ja sageduse kohta;
• pakendil  sisalduva  informatsiooni  alusel  määrata  preparaadi  keskkonnaohtlikkust  ning 

tuginedes  EV  seadustele  taimekaitsevahendeid  oskuslikult  hoiustada,  müüa,  kasutada  ja 
taimekaitsevahendite jääke ning tühje pakendeid õigesti käsitleda;

• alati  taimekaitsetöid  läbi  viies  kasutada  kõiki  selleks  tegevuseks  vajalikke 
isikukaitsevahendeid. 

5. Hindamine
Hinnatakse:

• taimekahjustajate äratundmist;
• taimekaitsepreparaadi informatsioonilehelt teabe lugemist ning tõlgendamist;
• erinevate tõrjemeetodite ja -viiside võimalikku rakendamist;
• isikukaitsevahendite kasutust;
• bioloogilise taimekaitsevahendiga käsipritsiga reaalsete taimekaitsealaste tegevuste läbiviimist 

– õige tõrjeaja valik, käsipritsi käsitlemine;
• taimekaitsevahendite turustamisega seotud nõuete teadmist, taimekaitsevahendite hoiustamise 

reeglite teadmist.

3.4.14 Taimeseade

1 õn

1. Eesmärk 
Taimeseade mooduli  õpetamisega taotletakse,  et  õppijad omandavad teadmisi  seadete tegemise 
põhialustest ja oskavad praktiliselt erinevaid seadeid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. KUJUNDUSÕPETUSE ALUSED 
Korravõimalused:  sümmeetria  ja  asümmeetria.  Kujunduse  liigid:  dekoratiivne,  vegetatiivne, 
formaal-lineaarne.  Taimede  asetusviisid,  korralduse  liigid  ja  rühmitamine.  Pindade  kujundus 
erinevate  materjalidega,  ruumiline  kihilisus  ja  proportsioonid.  Tööde  vormid  ja  tehnikad. 
Materjalide ja taimede pealispinnad,  taimede kasvukujud.
3.2. FLORISTILISED  TÖÖD
Materjalide ettevalmistamine.  Seadete tegemise tehnikad ja vormid.  Istutusseade.  Pärg. Vanik. 
Sisehaljastus istutuskastid, erinevad istutusvõimalused.

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija  teab ja tunneb:

• kujundusõpetuse aluseid;
oskab:

• kasutada erinevaid tehnikaid ja kujundusvõtteid seadete pärgade ja vanikute tegemisel;
• teha pärga, vanikut, seadet.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• taimeseade ajaloo ja kohalike traditsioonide tundmist; 
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• kompositsiooniõpetuse aluste tundmist; 
• oskust valmistada kimpe ja seadeid;
• seadete ja kimpude üldmuljet;
• tööde vastavust kompositsiooni ja värvusõpetuse nõuetele;
• seadete ja kimpude kunstilist lahendust ja õpilase loomingulisust nende kujundamisel;
• erinevate materjalide ja abivahendite kasutamisoskust;
• seadete ja kimpude tehniliselt korrektset teostust;
• loomingulist lähenemisviisi klientide teenindamisel;
• töökultuuri;
• oskust töötada tervist ja keskkonda säästvalt;
• vastutustunnet ja iseseisvust.

3.4.15 VectorWorks

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  oskab  kasutada  CAD  joonestuskeskkonda  joonistamise 
suunitlusega aiaplaanide, lõigete jne koostamiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud arvutiõppe ja asjaajamise moodul.

3. Õppesisu 
3.1  KÄSITLETAVAD  TEEMAD  Sissejuhatus  kursusesse.  Dokumendi  ettevalmistus  ja 
põhitöövahendid  töö  alustamiseks  -  Page,  File  ja  Edit  rippmenüü.  Tööpaletid,  2D  Tools 
joonestustöövahendid,  Lisa töövahendid täiustamaks tööoskusi – Attributes, Object Info, Tools, 
Text.  Tööjoonise  koostamiseks  ja  objektide  modifitseerimiseks  vajalikud  töövahendid  - 
Constraints, Parametric constraints, Dimensioning, Editing; Töö korduvelementidega ja kihtidega - 
Resources, Layer, Organize rippmenüü. Töö harjutusega ning 3D keskkond, primitiivide loomine, 
kasutamine,  muutmine.  Ruumiline kujundamine - View rippmenüü, Site Objects,  Walls,  Model 
rippmenüü, Maastikumudeli loomine - Landscape, Landmark, Sitework rippmenüüd
3.2 HARJUTUSED:

• Aiaplaani koostamine;
• Tööjoonise koostamine;
• Etteantud joonisel aiaplaani vormistamine digitaalselt;
• Aiaplaan viimine ruumilisse vaatesse.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• VectorWorks kujunduskeskkonda;
oskab:

• joonestada primitiive ning kasutab viimaseid igasugusel joonisel;
• kasutada projekti  koostamisel  kihte,  korduvelemente  ning vormistada viimased väljatrü-

kiks;
• kasutada VectorWorks keskkonnas võõra programmi faile;
• luua 3D mudeleid ruumiliseks planeerimiseks.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• joonestamisoskust;
• digitaalset vormistamist;
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• failiformaatide koostamist.

3.4.16 Vitspunutised

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised vitspunutistest, mis sobivad aeda, haljasalale 
ja siseruumi ning oskab neid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu 
3.1SISSEJUHATUS Vitspunutiste praktilisus ja esteetiline väärtus. 
3.2.  MATERJALID.  Kasutatav  taimmaterjal,  selle  kogumine  ning  töötlemine.  Ohutustehnika 
materjali kogumisel.
3.3. TÖÖRIISTAD JA -VAHENDID ning nende kasutamine. Käärid,  noad,  kirved, saed, tangid, 
traadid,  nöörid,  võrgud, keevised jt. Erinevad töö- ja tehnilised võtted. Ohutustehnika tööriistade 
käsitsemisel.
3.4. VITSPUNUTISTE VALMISTAMINE. Korvide, floraalsete objektide, ruumi dekoratsioonide 
ja avamaastikul kasutatavate vitspunutiste valmistamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kasutatavaid taimmaterjale; 
• tööriistu ja –vahendeid; 
• ohutustehnikat materjalide kogumisel, tööriistade ning –vahendite kasutamisel.

oskab: 
• materjali  ette valmistada;
• kasutada  ohutult  töövahendeid;
• valmistada  erinevaid vitspunutisi.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• tööriistade ja –vahendite kasutamise oskust;
• materjalide ettevalmistamise oskust;
• erinevate vitspunutiste valmistamist.

3.4.17 AutoCad 

3õn
[Lisatud muude valikmoodulite nimekirja - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub 2012/13 
õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab kasutada joonestamise CAD keskkonda.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul arvutiõpe ja asjaajamine.

3. Õppesisu 
3.1. Käsitletavad teemad Sissejuhatus keskkonda, CAD programmide lühitutvustus, faili laiendid. 
Eesti  turu situatsioon. Primitiivide joonestamine -  Draw. Töö keskkonna parameetrite setingute 
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muutmine.  SNAPid.  Elementide  modifitseerimine.  Elemendi  täited.  Elemendile  omaduste 
määramine.  Standard  töövahendid  ja  design-keskus.  Suurendused  ja  vähendused.  Elementide 
modifitseerimine  2,  tekst-elemendi  täpsustamine;  kihid,  kihtide  loomine,  haldamine,  kihid  2  –
Tabeli  loomine.  Teksti  sisestamine.  Korduv  elemendi  loomine,  muutmine,  sisse  toomine, 
lõhkumine. Mõõtjooned - nende sisestamine, muutmine. Erinevate tehingute stiilid ning muutmine. 
Inquiry  valikud.  Grupid  ja  grupi  haldamine.  Kiirnupud.  Joonestamise  järjekord.  Options. 
Võõrelementide sisestamine – faili alla võtmine (erinevad laiendid), OLE objektid, fotod. Viimaste 
haldamine ja muutmine. Printimine-plottimine. Layoutide koostamine - Viewportide kasutamine. 
Dokumendi digitaalne vormistamine.
3.2 JOONESTUSHARJUTUSED:

• Primitiivide kasutamine joonise elementide koostamiseks 
• Töö korduvelementidega: koostamine, kasutamine, kirjutamine, muutmine
• Aluskaardi kasutamise kogemus koos kihtide loomise ja haldamisega 
• Võõrfailide kasutamine: sisse toomine, haldamine, muutmine, eksportimine 
• Ühe joonise koostamine algusest lõpuni 
• Digitaalne vormistamine 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• CAD joonestamiskeskkonda;
oskab:

• joonestada primitiive ning viimaseid modifitseerida vastavalt vajadusele; 
• hallata ja koostada projektfaile läbi korduv elementide, kihtide ja vormistamise; 
• koostada iseseisvalt jooniseid, layoute ning kasutada kaasdokumendi faile. 

5. Hindamine
Hinnatakse:

• joonestamisoskust;
• digitaalset vormistamist;
• failiformaatide koostamist.

IV LÕPUEKSAM

1. Eesmärk
Võimaldada õppijal demonstreerida oma erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning luua eeldused 
Maastikuehitaja II või III kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 
Omandatud  on  üld-  ja  põhiõpingute  ning  valitud  valikõpingutes  esitatud  õppesisu,  samuti  on 
läbitud praktika.

3. Eksami sisu 
Lõpueksam koosneb teoreetiliste teadmiste osast ja praktiliste tööde teostamisest. 
1.  EKSAMITEEMAD.  Plaanimaterjali  lugemine  (mõõtakava),  jooniste  koostamine, 
materjalimahtude arvutamine, arvutusülesanded; kalkulatsioon; maaRYL kasutamine; materjalide 
tundmine, elus ja eluta materjal; värvuse ja kompositsiooni ülesanne. 
2. PRAKTILINE RAJAMINE. Ehitamine, rajamine ja hooldamine: töövahendite ja -võtete valik; 
rajatava objekti mahamärkimine; sillutiste rajamine ja äärekivi paigaldamine; trepi ja müüri sh tu-
gimüüri, tara, terrassi, pergola või võreseina, väikese silla, palissaadi ehitamine; veesilma, istutus-
ala, muru, turbaaia ja kiviktaimla rajamine ning hooldamine, heki rajamine ja lõikamine; puu võra 
kujundamine jms.

4. Hinnatavad õpitulemused
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Õppija teab ja tunneb:
• erinevaid maastikuehituses kasutatavaid materjale;
• värvuse ja kompositsiooni põhimõtteid;

oskab:
• lugeda haljastusplaani;
• koostada jooniseid;
• arvutada materjalide mahtusid;
• kasutada maaRYLi;
• valida õigeid vahendeid ja töövõtteid;
• rajatavat objekti maha märkida;
• rajada sillutist ja paigaldada äärekivi;
• rajada treppi ja erinevaid müüre;
• ehitada ja paigaldada tara;
• ehitada terrassi, pergolat, võreseina, väikest silda, palissaadi;
• rajada ja hooldada veesilma, istutusala, muru, turbaaeda, kiviktaimlat;
• rajada ja lõigata hekki;
• teostada puuvõra kujunduslõikust.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• teoreetiliste teadmisi; 
• praktiliste tööde teostamise oskust. 

Lõpueksami hinne kujuneb: 
• teoreetiliste teadmiste kontroll – 20%; 
• praktiliste tööde teostamine – 80%.
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IV ÜLDHARIDUSAINED

4.1. Eesti keel

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
• arendab suutlikkust vastu võtta, hinnata, kasutada ja edastada teavet;
• arendab oma õpioskusi ja tekstiga töötamise oskust;
• omandab suhtlemisvalmiduse;
• väärtustab emakeelt ja rahvuskultuuri.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. Õigekeelsus
3.1.1. HÄÄLIKUÕPETUS. Keele häälikusüsteem. Silp ja silbitamine.
3.1.2.  ÕIGEKIRJUTUS.  Eesti  keele  õigekirja  põhimõtted.  Täheortograafia  põhireeglid. 
Võõrsõnade  olemus  ja  ortograafia:  h,  f  ja  š  kvantiteedi  märkimine.  Algustähe  ortograafia 
põhireeglid. Sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted ja reeglistik. Arvude märkimine kirjas. 
Sõnade poolitamine.  Lühendamise  põhimõtted;  lühendite  märkimine  kirjas.  Keelekäsiraamatute 
kasutamine õigekirja kontrollimiseks.
3.1.3.  VORMIÕPETUS.  Sõnaliigid.  Käänete  süsteem  eesti  keeles.  Käändsõnavormide  ja 
omadussõna  võrdlusastmete  moodustamine.  Nimede  käänamine.  Arv-  ja  asesõna  käänamise 
erijooni.  Pöördsõna  vormistik.  Pöördeliste  ja  käändeliste  vormide  moodustamine.  Eesti  keele 
sõnaraamatu kasutamine vormide moodustamiseks ja kontrollimiseks.
3.1.4. LAUSEÕPETUS. Lause. Liht- ja liitlause. Üte, lisand, lauselühend. Otse- ja kaudne kõne. 
Lausete kirjavahemärgistamine. Sõnade järjekord lauses. Ühildumine. Rektsioon.
3.1.5.  KEELE  SÕNAVARA.  Keele  sõnavara  ja  selle  rikastamise  võimalused.  Kirjakeele  ja 
argikeele sõnavara.
3.2. Väljendusõpetus
3.2.1. TEKST. Teksti mõiste. Teksti terviklikkus ja liigendamine, lõik; sidusus; alustus ja lõpetus. 
Suuline  ja  kirjalik  tekst.  Väljendusvahendite  eripära  sõltuvalt  eesmärgist,  adressaadist  ja 
olukorrast. Erisuguste tekstide lugemine.
3.2.2. MEEDIATEKST. Meediateksti olemus ja eripära. Uudis, olemuslugu, intervjuu, arvustus, 
reportaaž, reklaam.
3.2.3.  TEABETEKST.  Teabeteksti  olemus  ja  eripära.  Refereerimine,  tsiteerimine;  allikaviide; 
konspekteerimine.
3.2.4.  ILUKIRJANDUSTEKST.  Ilukirjandusliku  teksti  olemus  ja  eripära.  Keelekasutuse 
kujundlikkus. Kirjeldus, jutustus, arutlus. Lüüriline eneseväljendus.
3.2.5. TARBETEKST. Tarbeteksti olemus ja eripära. Avaldus, elulookirjeldus, kiri, apellatsioon, 
volikiri, protokoll.
3.2.6. TEKSTI KOOSTAMINE. Teema. Materjali kogumine. Ainestiku järjestamise põhimõtted ja 
võimalused. Teksti viimistlemine. Arutlev kirjand. Sagedasemad sõnastus- ja stiilivead.
3.2.7. TEKSTI VORMISTAMINE. Pealkirjastamine, liigendus, paigutus.
3.2.8.  SUULINE  TEKST.  Igapäevasuhtlus,  vestlus,  tutvustus,  kaastundeavaldus.  Kõneks 
valmistumine,  esinemine.  Olmekõned:  tervitus,  õnnitlus,  tänukõne.  Informeerivad  kõned: 
ettekanne, sõnavõtt koosolekul.
3.3. Eesti keele struktuur
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3.3.1. KEEL JA KEELETEADUS. Keele olemus. Eesti keel kui soome-ugri keel.
3.3.2. FONOTAKTIKA. Eesti keele fonotaktika põhijooni.
3.3.3. MORFOLOOGIA. Sõnaliigid. Sõnaliigi piiritlemine. Vormimoodustus. Tüvi, tunnus, lõpp. 
Astmevaheldus ja muud tüvevaheldused. Põhi- ja peavormid.
3.3.4. SÕNAMOODUSTUS. Sõnavara rikastamise teed ja allikad. Sõnaühend ja liitsõna.
3.3.5. SÜNTAKS. Lausemoodustus. Lauseliikmed. Süntaktilised seosed.
3.4 Sõnavara ja sõnastus
3.4.1. SÕNA JA SELLE TÄHENDUS. Sõnade mitmetähenduslikkus. Paronüümia. Sageli vääras 
tähenduses kasutatavaid sõnu. Metafoorid keeles. Fraseologismid.
3.4.2.  SÕNAVARA. Sõnavara  mõiste  ja  koostis.  Keele  sõnavara  rikastamise  allikad  ja  viisid. 
Murdesõnad. Lühendamine ja tehissõnad.
3.4.3. LIITSÕNAMOODUSTUS. Veaohtlikke kokku- ja lahkukirjutamise juhtumeid.
3.4.3. SÕNATULETUS. Sagedasemate tuletiste tähendus ja ortograafia.
3.4.5.  SÕNADE  LAENAMINE.  Näiteid  varasematest  laenudest;  ladina  ja  kreeka  kaudlaene. 
Tõlkelaenud. Võõrsõnad; võõrsõna tunnusjooned ja ortograafia. Tsitaatsõnad.
3.4.6. NIMED JA NIMEKASUTUS. Nimede ortograafia; nimede käänamise erijooni. Nimedest 
saadud üldsõnade ja võõrnimetuletiste ortograafia.
3.4.7. SÕNA TEKSTIS. Sõnavaliku olenevus väljenduse eesmärgist,  kõne laadist,  adressaadist, 
situatsioonist. Peamisi sõnastusvigu. Olulisemaid rektsioone.
3.8. SÕNARAAMAT. Eesti keele sõnaraamatud ja nende kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• keeleõpetuse põhimõisteid, sõnade põhiliigitust ja muutesüsteemi; 
• suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi;
• ortograafia põhireeglistikku;
• üldjoontes keele struktuuri ja eesti keele erijooni;
• sõnavaraõpetuse põhimõisteid;
• põhilisi sõnamoodustusviise;
•   olulisemaid sõnaraamatuid ja keelekäsiraamatuid.

oskab:
• kasutada eesti kirjakeelt kõnes ja kirjas põhijoontes õigesti;
• leida ja kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
• valida väljendusvahendeid vastavalt suhtlusolukorrale;
• kasutada keelekäsiraamatuid sõnavalikul, õigekirja kontrollimisel ja
• vormimoodustuses;
• eristada eri tekstitüüpe, tunneb ära kujundliku keelekasutuse;
• oma mõtteid kõnes ja kirjas edasi anda, arvestades eesmärki, adressaati, olukorda;
• oma seisukohti põhjendada ja näiteid tuua;
• leida vajalikku teavet, seda kasutada ja edastada;
• loetut  ja kuulatut kokkuvõtlikult  refereerida,  väljendada selle kohta oma arvamust;  saadud 

ainestikku uue teksti loomisel kasutada;
• vestlust alustada, vestelda ja kaasvestlejaid kuulata;
• koostada ja esitada olmekõnet;
• koostada ja vormistada korrektselt olulisi tarbekirju;
• rakendada õpitut praktilises keelekasutuses;
• näha seoseid keele struktuuri ja õigekeelsuse vahel; näha ühist ja erinevat emakeele ja õpitava 

võõrkeele ehituses;
• valida ja kasutada väljendusvahendeid vastavalt suhtlusolukorrale ja adressaadile;
• kasutada nimesid vastavalt eesti õigekeelsusnormidele;
• leida erinevatest sõnaraamatutest vajalikku infot.
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5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.2. Kirjandus

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppija:

• saab ülevaate eesti ja maailmakirjanduse olulisematest esindajatest ning teostest;
• rikastab oma lugemiskogemust, arendab lugemiskultuuri;
• väärtustab ilukirjandust kui tunde- ja mõttemaailma rikastajat, minapildi avardajat;
• mõistab ilukirjanduse tähtsust rahvus- ja maailmakultuuri osana.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. Poeetika
3.1.1.  ILUKIRJANDUSTEKSTI  ERIPÄRA.  Kujundlik  keelekasutus.  Kirjanduse  põhiliigid  ja 
-žanrid. Kõla-, kõne- ja lausekujundid. Metafoor.
3.1.2. LÜÜRIKA. Lüüriline eneseväljendus, temaatika; vormid, riim. Luuletus. Lüroeepika.
3.1.3.  DRAMAATIKA.  Dialoog,  sündmus,  karakter,  kompositsioon.  Tragöödia,  komöödia, 
draama. Dramatiseering, stsenaarium.
3.1.4. EEPIKA. Kirjeldus, alltekst; tegelane, vaatepunkt, süžee. Eepos, romaan, novell, jutustus, 
lühivormid.
3.2. Maailmakirjandus
3.2.1. ANTIIK-, KESK- ja RENESSANSIAEG. Antiikmütoloogia. Näiteid eepostest. Antiikteater. 
Antiiktragöödia  näide.  Piibel:  tegelasi  ja  tekstinäiteid.  Renessansi  iseloomustus.  Boccaccio  1-2 
novelli. SHAKESPEARE’i üks näidend.
3.2.2.  VALGUSTUS  JA  ROMANTISM.  Valgustuse  iseloomustus.  Goethe  “Faust”  I  osa 
(katkendid).  Romantismi  iseloomustus.  Scott  “IVANHOE”  või  Hugo  “JUMALAEMA  KIRIK 
PARIISIS” või Mérimée “CARMEN” või C. või E. BRONTË üks proosateos. Byroni või Heine 
luule.
3.2.4. REALISM, MODERNISM JA POSTMODERNISM. Realismi ja modernismi iseloomustus. 
BALZACI või STENDHALI või FLAUBERT`i või
TOLSTOI  või  DOSTOJEVSKI  üks  romaan.  Tšehhovi  1-2  novelli.  REMARQUE`i  või 
HEMINGWAY üks romaan või Bulgakovi “MEISTER ja MARGARITA”. Hesse või Kafka või 
Salingeri üks proosateos. Modernistlik luule. Näiteid 2-3 autori loomingust: Baudelaire, Mallarme, 
Verlaine,  Rimbaud,  Whitman,  Blok,  Ahmatova,  Jessenin,  Lorca,  Tagore,  Leino,  Eliot. 
Modernistlik ja absurditeater. Näiteid 1–2 autori loomingust: Ibsen, Pirandello, Brecht, Beckett, 
Ionesco, Williams, Albee (katked).
Postmodernismi iseloomustus. Üks tänapäeva MAAILMAKIRJANDUSE TEOS õpilase valikul.
3.3. Eesti kirjandus
3.3.1. EESTI KIRJANDUSE TEKE JA ARENG. Rahvusromantismi iseloomustus.  Kreutzwaldi 
muinasjutud.  „Kalevipoeg“  (katked).  Koidula  luule.  Liivi  luule.  KITZBERGI  või  VILDE üks 
näidend.
3.3.2. EESTI KIRJANDUS 20. SAJANDI I POOLEL. “Noor-Eesti” kirjanduse ja keele ja kunsti 
uuendajana. Näiteid Suitsu, Underi, Visnapuu, Sütiste, Alveri luulest. Tuglase 1–2 novelli. Näiteid 
Gailiti või Vallaku lühiproosast. Tammsaare
“TÕDE ja ÕIGUS” I osa.
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3.3.3.  EESTI  KIRJANDUS  1940–2000.  Näiteid  2–3  autori  luulest:  Lepik,  Laaban,  Merilaas, 
Alliksaar,  Vaarandi,  Laht,  Kaalep,  Niit.  Üks  TRAADI  või  VALTONI  või  UNDI  proosateos. 
Näiteid 2–3 autori luulest: Kaplinski, P.-E. Rummo, Runnel, Luik, Viiding, Kareva. Üks KROSSI 
romaan. Üks UUDISKIRJANDUSE TEOS õpilase valikul.
3.4. Eesti nüüdiskirjandus
3.4.1. Kodu- ja väliseesti kirjanduse arengujooni 1940. aastast tänapäevani. Gailiti või Ristikivi või 
Mälgu ühe romaani lähivaatlus. Viirlaid “Ristideta hauad” või Helbemäe “Ohvrilaev”.
3.4.2 PROOSA. Näiteid Hindi või Smuuli proosast. Näiteid Kallase või Undi proosast. Näiteid 
Tuuliku või Peegli või Traadi loomingust.
3.4.3. LUULE. Näiteid Krossi, Niidu, Merilaasi, Sanga, Lepiku luulest. Näiteid kassetipõlvkonna 
luulest.
3.4.4. DRAMAATIKA. Vetemaa või Kruusvalli ühe näidendi lähivaatlus.
3.4.5. UUEM KIRJANDUS. Näiteid Valtoni, Muti, Saadi, Luige, Bergi, Sauteri, Tode teostest; 1-
2-teose lähivaatlus.
3.5 Aeg ja inimesed 20. sajandi maailmakirjanduses
3.5.1. LÄÄNE-EUROOPA KIRJANDUS. Hemingway ühe teose lähivaatlus. Näiteid Hesse või 
Th. Manni lühiproosast.  Näiteid Hamsuni  loomingust.  Hašek “Vahva sõduri  Švejki juhtumised 
maailmasõja päevil” (katked). Saint-Exupéry ühe teose lähivaatlus. Christie ühe teose lähivaatlus.
3.5.2. VENE KIRJANDUS. Bulgakovi ühe teose lähivaatlus.  Näiteid Majakovski või Jessenini 
luulest. Näiteid Solženitsõni loomingust.
3.5.3. DRAMATURGIA. 1-2 näidendi lähivaatlus.
3.5.4. UUDISKIRJANDUS. 1-2 teose lähivaatlus.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• vähemalt 8 ulatuslikumat ilukirjandusteost, on need läbi lugenud;
• eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid esindajaid ja teoseid ainekava piires;
• üldjoontes kirjanduse arengujooni 1940. aastast tänapäevani,
• eesti nüüdiskirjanduse tähtsamaid esindajaid;
• käsitletud maailmakirjanduse autoreid ja teoseid, nende temaatikat;
• poeetika põhimõisteid.

oskab:
• mõista ilukirjanduse väärtust ja lugemise tähtsust;
• küsimuste  abil  teost  analüüsida,  loetud  teoste  kohta  suuliselt  ja  kirjalikult  oma  arvamusi, 

mõtteid ja seisukohti väljendada;
• kirjandusteose tegelasi analüüsida;
• väärtustada kirjandust aja ja inimese kujutajana;
• teksti analüüsida lihtsamate poeetikamõistete seisukohalt.

 5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.3. A-võõrkeel (inglise)

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• tunnetab võõrkeelte õppimise vajadust;
• saab aru inimeste igapäevasest ja erialaga seotud võõrkeelsest kõnest ja vestlusest;
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
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• omandab lugemisvilumuse, mõistab lihtsamaid erialaseid tekste;
• oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
• julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes;
• teab  õpitavate  keelte  maade  kultuurile  iseloomulikke  käitumis-  ja  suhtlusnorme,  nende 

kasutamist kõnes ja kirjas;
• oskab omandatud keeleoskust iseseisvalt arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Õppinud põhikoolis inglise keelt A-keelena.

3. Õppesisu
3.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
3.1.1.PEREKOND JA KODU: abielu ja perekond, rollid ja suhted perekonnas, majapidamistööd, 
kodu ja kasvatus, unistuste kodu, perekonna eelarve, majapidamisraha, taskuraha.
3.1.2.  INIMENE  JA  ÜHISKOND:  mina  isiksusena  teiste  seas,  iseloom,  võimed,  eelistused, 
nõrkused, suhted teistega.
3.1.3.  LOODUS  KUI  ELUKESKKOND:  loodus  ja  tema  kaitse,  looduskaitsealad,  kliima  ja 
loodusrikkused, puhkus, reisimine ja matkamine, maa ja
linn.
3.1.3. HARIDUS JA TÖÖ: haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades, 
töö ja tööpuudus, ametid ja elukutsed: kutsevalik, karjäär ja prestiiž.
3.1.5. INIMENE JA TEHNIKA: olmetehnika, arvutitehnika ja sellega seotud probleemid, tehnika 
areng.
3.1.6.  IGAPÄEVANE  ELU:  tervislik  eluviis,  toitumine,  sportimine  ja  spordialad,  tervise-  ja 
tippsport, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, suhtlemine teeninduses.
3.1.7. KULTUUR JA LOOMING: teater, kino, muusika, ilukirjandus, kunst.
3.1.8. MEEDIA: televisioon, raadio ja kirjutav press, reklaam ja tema roll.
3.1.9. EESTI:  riigikord,  kultuuri-,  majandus- ja poliitilised kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad 
pühad, nendega seotud kombed, söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.10. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: riigikord, kultuuri-, majandus- ja poliitilised 
kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad  pühad,  nendega  seotud  kombed,  söögitraditsioonid  ja 
rahvustoidud.
3.1.11. ERIALASED TEKSTID JA SÕNAVARA.
3.2. Keeleteadmised
3.2.1 Inglise keel:

• nimisõna:  üld-  ja  pärisnimede  kasutamine,  loendatavad  ja  loendamatud  nimisõnad, 
nimisõnalised  fraasid  ja  nende  kasutamine;  abstraktsed  nimisõnad;  omastav  kääne, 
kahekordne omastav kääne a friend of theirs;

• ainsuse ja mitmuse kasutamise erijuhud all, every, whole, none of jt;
• artikkel: artikli kasutamine üld- ja pärisnimedega, ainenimedega, abstraktsete nimisõnadega; 

artikli asendajad; artikli puudumine; väljendid umbmäärase artikliga, määrava artikliga, ilma 
artiklita;

• omadussõna: -ing, -ed-lõpulised (kesksõnalised) omadussõnad;
• liitomadussõnad;  so ja such, enough ja too kasutamine;  sõnajärg mitme täiendsõna puhul; 

võrdlusvormid  (not)  as...as,  not  enough  to...,  too...to;  the  +  omadussõna  the  elderly; 
eritüvelised  võrdlusastmed;  little  +  loendatav/loendamatu  nimisõna;  omadussõna  +  to-
infinitiiv/that osalause : I'm happy to see them again/He was happy that they were coming to 
the party;

• arvsõna: lihtmurrud, kümnendmurrud, aritmeetilised põhitehted, erinevad mõõtühikud;
• asesõna: umbmäärased asesõnad some, any, no, many, much, a few, a lot of, one, every, each, 

all, both, another, (the) other(s)either, neither;
• umbisikulised asesõnad it, there;
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• tegusõna: kõneviisid; aktiiv ja passiiv: aktiivi ajavormid Present Perfect Progressive, passiivi 
ajavormid Present Progressive, Present Perfect, Future Simple;

• tegusõna põhivormid; modaalverbid can, could, may, might, must /have to, mustn't, ought to, 
should,  will,  would,  need,  needn't,  used  to  +  infinitiiv  ja  nende  kasutus;  tingimuslaused 
(Conditional I, II); ajamääruslaused;

• määrsõna: määrsõna koht lauses; mitmetähenduslikud määrsõnad badly, rather, right, shortly, 
so, still; kahe erineva vormiga määrsõnad loud/loudly, quick/quickly, cheap/cheaply jt;

• eessõna: ajamäärustes esinevad eessõnad after, before, between, in, on, for, until, till since, 
from...to/till, by; kohamäärustes esinevad eessõnad in, at, on, up, near, under, above, behind, 
in front of, between, to, into, towards, up to, over, from, out of, off, down, through, opposite, 
round, next to/beside; viisimäärustes esinevad eessõnad by, on, in with, without;

• eessõnalised fraasid at the beginning of jt; nimi- ja omadussõnad, mis nõuavad enda ees teatud 
eessõna by car, for sale, at last jt; nimi-, omadus ja tegusõnad, mis nõuavad enda järel teatud 
eessõna advice on, afraid of, belong to jt;

• lauseõpetus: fraaside ja lausete ühendamine; it ja there lause algul; teksti seostamine tervikuks 
(cohesion); idioomid keeles;

• sidesõna: siduvad sidesõnad as well as, besides, not only...but also;
• vastandavad sidesõnad however, only, still, yet; põhjuslik sidesõna for;
• järelduslikud sidesõnad then, therefore; alus-, sihitis- ja öeldistäitelauseid alustavad sidesõnad 

that, if, whether, who, whose, what, which, whoever, whatever, whichever, how, when, where, 
why,  however,  whenever,  wherever;  ajamääruslauseid  alustavad sidesõnad as,  when, after, 
before, since, until/till, whenever, while, as long as, all the time, by the time;

• viisimäärust alustavad sidesõnad how, however, the way;
• võrdlusmääruslauseid  alustavad  sidesõnad  as  if,  like;  kordav  sidesõna  the...the; 

otstarbemääruslauseid  alustavad  sidesõnad  in  order  +  to  +  infinitiiv;  põhjusmääruslauseid 
alustavad sidesõnad since;

• tagajärjemääruslauseid alustav sidesõna so; tingimusmääruslauseid alustavad sidesõnad even 
if, in case, supposing; mööndusmääruslauseid alustavad sidesõnad although, even if;

• sõnatuletus: sõnade liitmine; ees- ja järelliited; tähtsamad nimisõnu tuletavad järelliited -er/-
or, -ist, -ics,- ism, -ion/-ation, -ing, -ness, -let, -ment, -ee, -dom, - ence/-ance, -ess, -hood, -ity,  
-ship, -th; enamesinevad omadussõnu tuletavad järelliited -able, -al, -ed, -en, -ent/-ant, -ful, 
-ic, -ish, -ive, -less, -ous, -ly, -y;

• enamesinevad omadussõnu tuletavad eesliited anti-, non-, post-, pre-, un-, in- (im-, il-, ir-); 
enamesinevad  tegusõnu  tuletavad  järelliited  -ate,  -en,  -fy/-  ify;  enamesinevad  tegusõnu 
tuletavad eesliited co-, de-, dis-, ex-, inter-, mis-, over-, out-, pre-, re-, un-, under-.

4. Hinnatavad õpitulemused
 Õppija teab ja tunneb:

• sõnavara ja väljendeid antud teemadel; 
• grammatilisi konstruktsioone lausete moodustamiseks;
• sõnade tuletamise reegleid;
• lihtsamat võõrkeelset kirjandust;

oskab:
• lugeda antud teemakohast teksti, mõistab selle sisu ja saab aru sõnavarast ning väljenditest;
• vestelda etteantud teemal;
• täita ülesannet kuuldu põhjal (CD, kassett);
• oskab kasutada sõnaraamatut ja tõlkida selle abil lihtsamat teksti.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.
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4.4. Saksa keel

1. Eesmärgid
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• tunnetab saksa keele õppimise vajadust;
• saab aru inimeste igapäevasest ja erialaga seotud saksakeelsest kõnest ja vestlusest;
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
• omandab lugemisvilumuse, mõistab lihtsamaid erialaseid tekste;
• oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
• julgeb ja oskab suhelda saksa keeles;
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
• teab saksa keelt kõnelevate maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas;
• oskab omandatud keeleoskust iseseisvalt arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Õppinud põhikoolis saksa keelt A-keelena.

3. Õppesisu
3.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
3.1.1.PEREKOND JA KODU: abielu ja perekond, rollid ja suhted perekonnas, majapidamistööd, 
kodu ja kasvatus, unistuste kodu, perekonna eelarve, majapidamisraha, taskuraha.
3.1.2.  INIMENE  JA  ÜHISKOND:  mina  isiksusena  teiste  seas,  iseloom,  võimed,  eelistused, 
nõrkused, suhted teistega.
3.1.3.  LOODUS  KUI  ELUKESKKOND:  loodus  ja  tema  kaitse,  looduskaitsealad,  kliima  ja 
loodusrikkused, puhkus, reisimine ja matkamine, maa ja linn.
3.1.4. HARIDUS JA TÖÖ: haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades, 
töö ja tööpuudus, ametid ja elukutsed: kutsevalik, karjäär ja prestiiž.
3.1.5. INIMENE JA TEHNIKA: olmetehnika, arvutitehnika ja sellega seotud probleemid, tehnika 
areng.
3.1.6.  IGAPÄEVANE  ELU:  tervislik  eluviis,  toitumine,  sportimine  ja  spordialad,  tervise-  ja 
tippsport, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, suhtlemine teeninduses.
3.1.7. KULTUUR JA LOOMING: teater, kino, muusika, ilukirjandus, kunst.
3.1.8. MEEDIA: televisioon, raadio ja kirjutav press, reklaam ja tema roll.
3.1.9. EESTI:  riigikord,  kultuuri-,  majandus- ja poliitilised kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad 
pühad, nendega seotud kombed, söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.10. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: riigikord, kultuuri-, majandus- ja poliitilised 
kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad  pühad,  nendega  seotud  kombed,  söögitraditsioonid  ja 
rahvustoidud.
3.1.11. ERIALANE SÕNAVARA JA ERIALASED TEKSTID
Õppija teab ja tunneb:

• nimisõna:  nimisõna  ja  grammatiline  sugu,  nimisõna  soo  määramine  tähenduse  ja 
vormitunnuste järgi; nimisõnade ainsus ja; ainult  ainsuses või ainult  mitmuses kasutatavad 
nimisõnad; nimisõna käänamine, nimisõna käändkonnad (tugev, nõrk, naissoost nimisõnad);

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, nullartikkel (artikli puudumine); artikli kasutamine 
üldnimedega,  ainenimedega,  abstraktse  tähendusega  nimisõnadega,  geograafi-liste  ja 
isikunimedega;

• omadussõna:  käänamine;  omadussõna  öeldistäite  ja  täiendina;  võrdlusastmed  ja  nende 
kasutamine; omadussõna substantiveerimine;
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• arvsõna ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud; murdarvud (liht- ja kümnendmurrud);  protsent; 
kellaaeg, kuupäev, aasta; pikkus, kaal, vahemaad;

• asesõna: isikulised asesõnad, käänamine ja kasutamine; omastavad asesõnad, käänamine ja 
kasutamine;  näitavad asesõnad dieser,  jener,  der,  derselbe; siduvad asesõnad der,  die,  das; 
umbisikuline asesõna es; umbmäärased asesõnad man, einer, keiner, jeder, jemand, niemand, 
etwas, alle(s), nichts, beide, viele, einige, mehrere; küsivad asesõnad wer, was, was für einer, 
welcher;

• tegusõna: reeglipärased/nõrgad ja ebareeglipärased/tugevad tegusõnad, nende põhivormid ja 
pööramine;  tegusõnade  haben  ja  sein  ja  werden kasutamine;  modaaltegusõnad,  pööramise 
iseärasused,  tähendused  ja  kasutamine  infinitiiviga  ning  põhiverbina,  tarindi 
modaalverb+infinitiivperfekti  moodustamine;  enesekohased  tegusõnad;  umbisikulised 
väljendid  tegusõnaga;  indikatiivi  aktiivi  ajavormid  Präsens,  Präteritum  (moodustamine  ja 
kasutamine);

• käskiv kõneviis (imperatiiv): moodustamine ja kasutamine;
• konjunktiivi  aktiivi  vormide  Präsens,  Präteritum,  Perfekt,  Plusquamperfekt,  Futur  I  ja 

Konditional  I  (würde+Infinitiv  I)  moodustamine;  konjunktiivi  kasutamine  soovlausetes, 
viisakate küsimuste ja soovide väljendamiseks, võimalikkuse/potentsiaalsuse väljendamiseks;

• passiiv:  Vorgangspassiv  Präsens,  Präteritum,  Perfekt;  Präsens,  Präteritum;  isikuline  ja 
umbisikuline  passiiv  (kahe-  ja  kolmeliikmeline);  eessõnade  von  ja  durch  kasutamine 
kolmeliikmelises isikulises passiivis; Infinitiv I Aktiv, Infinitiv I Vorgangspassiv; Infinitiivi 
kasutamine  partikliga  zu  ja  ilma;  infinitiivi  substantiveerimine;  infinitiivkonstruktsioonid 
um...zu, ohne...zu, statt...zu, haben...zu, sein...zu; oleviku ja mineviku kesksõnad (Partizip I, 
Partizip II); tegusõnade rektsioon;

• määrsõna: koha-, aja- viisi-, hulga- ja põhjusmäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed;
• modaalsed  abisõnad:  modaalsõnad  anscheinend,  hoffentlich,  leider,  sicherlich,  vielleicht, 

wahrscheinlich, wohl; partiklid aber, auch, denn, doch, eben, erst, ja, mal;
• eessõna:  eessõnad  daativi  ja  akusatiiviga  (an,  auf,  hinter,  in,  neben,  über,  unter,  vor, 

zwischen); eessõnad daativiga (aus, au8er, bei, entgegen, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu; 
passiivselt  omandatavad  eessõnad  (binnen,  entsprechend,  gemäß,  laut,  zufolge,  zuliebe, 
zuwider); eessõnad akusatiiviga (bis, durch, für, ohne, um, gegen, wider, entlang); eessõnad 
genitiiviga (anstatt, außerhalb, trotz, ungeachtet, unweit, während, wegen;

• sidesõnad:  rinnastavad  sidesõnad  ja  siduvad  määrsõnad  (Konjunktionadverbien)  (und, 
sowohl...als, auch, weder...noch, nicht nur...sondern auch, außerdem, oder, entweder...oder, 
sonst, aber, doch, jedoch, sondern, dagegen, denn, nämlich, deshalb, deswegen, darum, also, 
trotzdem, zwar...aber (trotzdem); alistavad sidesõnad (dass, als, wenn, weil, nachdem, bevor, 
ehe, bis, seit(dem), während, obwohl, als ob, so da8, soviel, soweit);

• lauseõpetus: lihtlause; jaatavad, eitavad ja küsilaused; lausemudelid öeldise pöördelise vormi 
(finite Verbform, finites Verb) asukoha järgi;  lauseliikmed (alus, öeldis ja neid laiendavad 
kohustuslikud ja vabad lauseliikmed (sihitis, määrus, täiend); tähtsamad sõnajärjereeglid;

• liitlause; rindlause ja põimlause;
• põimlause:  kõrvallaused,  nende  liigid  süntaktiliste  funktsioonide  järgi,  kõrvallausetele 

vastavad  tegevusnimelaused  (Infinitivsätze,  Infinitivkonstruktionen):  täiendlaused 
(Attributsätze),  aluslaused  (Subjektsätze),  sihitislaused  (Objektsätze),  määruslausete 
(Adverbialsätze) alaliigid: ajalaused (Temporalsätze), viisilaused (Modalsätze), võrdluslaused 
(Komparativsätze),  põhjuslaused  (Kausalsätze),  tingimuslaused  (Konditionalsätze), 
otstarbelaused  (Finalsätze),  tagajärjelaused  (Konsekutivsätze),  möönduslaused 
(Konzessivsätze), määralaused (Restriktivsätze), vastandlaused (Adversativsätze);

• sõnatuletus:  liitsõnad  (liitnimisõnad,  liittegusõnad,  liitomadussõnad);  nimiomadus-  ja 
tegusõnade  tuletamine  ees-  ja  järelliidetega;  nimisõnade  järelliited  (-er,  -ler,  -ner,  -ung, 
-schaft, -heit, -keit); omadussõnade järelliited (-ig, -lich, -(i)sch, -bar, -haft, -los, -sam); nimi- 
ja  omadussõnade  eesliited  (un-,  Un-,  miß-,  Miß-);  tegusõnade  lahutamatud  eesliited  (be-, 
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emp-, ent-, er-, ver-, zer-, ge-, miß-); tegusõnade lahutatavad eesliited (ab-, an-, auf, aus-, bei-, 
mit-, nach-, vor-, da(r)-, ein-, fort-, her-, hin-, los-, weg-); tegusõnade lahutatavad/lahutamatud 
eesliited (durch-, über-, um-, unter-);

• õigekiri: suur ja väike algustäht nimisõnade ja substantiveeringute kirjutamisel; punkt, küsi- ja 
hüüumärk lause lõpus, punkt järgarvudega; koma loetelus ja lihtlauses.

4. Hinnatavad õpitulemused
4.1. Kuulamisel õpilane:

• mõistab kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid, eeldusel, et need on lähedased 
standardkeelele;

• oskab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ning -teateid, et saada vajalikku infot;
• oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu;
• oskab eristada kuulatu detaile ja järjestada sündmusi;
• mõistab 5–10-minutilist lühiloengut ning eristab sellest olulist infot.

4.2. Kõnelemisel õpilane:
• oskab kasutada vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku;
• oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti;
• teab suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada;
• oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel;
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid.

4.3. Lugemisel õpilane:
• mõistab funktsionaalstiililt erinevaid tekste, sh mitmesuguseid kasutamisjuhiseid;
• oskab leida tekstist talle vajalikku või teda huvitavat informatsiooni;
• oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, kirjapilte;
• oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu;
• teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi 

kasutada võõrkeelset teksti lugedes;
• oskab leida ja kasutada õpitava võõrkeele vahendusel infot eri allikatest;
• oskab kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

4.4. Kirjutamisel õpilane:
• oskab kirjutada teateid ja lihtsamaid mitteametlikke kirju;
• oskab teha märkmeid loetu ja kuulatu põhjal;
• oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele;
• oskab kirjutada elulookirjeldust (CV);
• oskab kirja panna olulist infot kuulates telefonikõnet;
• oskab kirjutada kirjeldavaid tekste, referaate;
• teab õigekirja ja kirjavahemärke, vajadusel oskab neid kontrollida teatmeteoste abil.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.5. Matemaatika

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• mõistab matemaatika olemust, otstarvet ja tähtsust inimtegevuses ning kultuuri arengus;
• omandab ainekavaga fikseeritud matemaatika teadmised ja meetodid ning oskab neid kasutada 

ülesannete lahendamisel;
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• arendab loogilist mõtlemist, arutlusoskust ja ruumikujutlust;
• arendab oskust täpselt, lühidalt ja argumenteeritult väljendada koos matemaatiliste sümbolite 

kasutamisega;
• arendab endas valmidust  matemaatiliste  meetodite  kasutamiseks  erialaga seotud ülesannete 

lahendamisel;
• omandab  matemaatikateadmisi  ja  -oskusi,  mis  võimaldavad  teiste  õppeainete  õppimist  ja 

õpingute jätkamist valitud erialal;
• õpib hindama oma matemaatilisi võimeid.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. REAALARVUD. Arvuhulgad N, Z ja Q, nende omadused. Irratsionaalarvud ja reaalarvud. 
Arvtelje  erinevad  piirkonnad.  Arvu  absoluutväärtus.  Ratsionaalavaldiste  lihtsustamine.  Astme 
mõiste  üldistamine:  täisarvulise  ja  ratsionaalarvulise  astendajaga  aste.  Arvu  n-es  juur.  Tehted 
astmete ja võrdsete juurijatega juurtega.
3.2. VÕRRANDID JA VÕRRATUSED. Lineaar- ja ruutvõrrandid, nendeks taanduvad võrrandid. 
Valemite  teisendamine  ja  muutujate  avaldamine.  Kahe  tundmatuga  lineaar-  ja  ruutvõrrandite 
süsteem.  Lineaarvõrratused.  Ühe  tundmatuga  lineaarvõrratuste  süsteem.  Tekstülesannete 
lahendamine.
3.3. TRIGONOMEETRIA. Nurga mõiste  üldistamine,  kraadi-  ja radiaanmõõt.  Ringjoone kaare 
pikkus, sektori pindala. Mistahes nurgatrigonomeetrilised funktsioonid, nende väärtused mõnede 
nurkade korral. Trigonomeetrilised funktsioonid negatiivsest nurgast. Taandamisvalemid. Nurkade 
summa ja vahe trigonomeetrilised  funktsioonid.  Kahekordse nurga siinus,  koosinus ja  tangens. 
Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine.
3.4.  VEKTOR TASANDIL.  Vektori  mõiste  ja liigid.  Vektori  koordinaadid.  Vektorite  liitmine, 
lahutamine ja arvuga korrutamine (geomeetriliselt ja
koordinaatkujul). Kahe vektori skalaarkorrutis. Nurk kahe vektori vahel. Kahe vektori
ristseis ja kollineaarsus.
3.5. JOONE VÕRRAND. Joone võrrandi mõiste. Sirge võrrandi erikujud (tõusu ja algordinaadiga, 
kahe  punktiga,  punkti  ja  sihivektoriga).  Sirge  üldvõrrand.  Kahe  sirge  vastastikused  asendid 
tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Ringjoone võrrand. Joonte
lõikumisülesanne.
3.6. JADA. Arvjada mõiste, jada üldliige. Arvjada piirväärtus. Aritmeetiline jada. Geomeetriline 
jada. Hääbuv geomeetriline jada. Vastavad üldliikme ja summa valemid. Ringjoone pikkus ja ringi 
pindala piirväärtusena. Arv e.
3.7.  FUNKTSIOONID  I.  Funktsiooni  mõiste  ja  üldtähis.  Funktsiooni  määramis-  ja 
muutumispiirkonnad.  Funktsiooni  esitusviisid.  Paaris-  ja  paaritu  funktsioon.  Ruutfunktsioon. 
Naturaalarvulise  astendajaga  astmefunktsioonid  (y  =  x2n,  y  =  x2n-1).  Funktsiooni  nullkohad, 
positiivsus-  ja  negatiivsuspiirkonnad.  Funktsiooni  kasvamine  ja  kahanemine.  Funktsiooni 
ekstreemumid.
3.8. PIIRVÄÄRTUS JA TULETIS. Funktsiooni piirväärtus ja pidevus. Funktsiooni piirväärtuse 
arvutamine  lihtsamatel  juhtudel.  Hetkkiirus.  Funktsiooni  tuletis.  Astmefunktsiooni  tuletis. 
Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Tuletiste leidmine. Joone puutuja tõus, 
puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemumid. Funktsiooni 
uurimise ülesande lihtsamad juhud.
3.9. HULKTAHUKAD JA PÖÖRDKEHAD. Hulktahukate liike. Korrapärane prisma ja püramiid, 
nende täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ja ruumala. Ülesanded 
hulktahukate ja pöördkehade kohta.
3.10.  PROTSENDID.  Osa,  terviku  ja  osamäära  leidmine.  Protsentarvutustega  seonduvad 
situatsioonülesanded: intressid, ost-müük, hinnakujundus, kaod.
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3.11. MÕÕTÜHIKUD. Pikkused, pindalad, mahud. Teisendamine. 
3.12. TASAPINNALISED KUJUNDID. Ristkülik, ruut, kolmnurk, ring. Kujundite ümbermõõdud 
ja pindalad. Rakenduslikud ülesanded.  

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
• arvu astendamise ja juurimise tehteid;
• arvu absoluutväärtuse mõistet;
• mõisteid võrdus, võrrand, samasus ja võrratus;
• õppesisuga määratud võrrandite ja võrratuste liike;
• võrrandite ja võrratuste lubatavaid teisendusi;
• võrrandi ja võrratuse lahendite mõisteid;
• kraadi- ja radiaanmõõtu;
• mis tahes nurga trigonomeetriliste funktsioonide definitsioone;
• trigonomeetrilisi põhiseoseid;
• valemeid kahe nurga summa ja vahe ning kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi 

jaoks;
• kolmnurga pindala valemeid;
• siinus- ja koosinusteoreemi;
• vektori mõistet ja tehteid vektoritega;
• vektori koordinaate;
• vektori ristseisu ja kollineaarsuse tunnust;
• joone võrrandi mõistet;
• sirget ja ringjoont ning nende võrrandeid;
• sirgete vastastikuseid asendeid tasandil;
• jada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõisteid; nende üldliikme ja n esimese liikme summa 

valemeid;
• hääbuva geomeetrilise jada summa valemit;
• jada piirväärtuse olemust;
• funktsiooni üldtähist ja funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid mõisteid;
• funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise geomeetrilist ja füüsikalist tähendust;
• funktsiooni graafiku puutuja mõistet;
• funktsiooni kasvamise ja kahanemise tunnuseid;
• funktsiooni  ekstreemumkoha  ja  graafiku  ekstreemumpunkti  mõistet  ning  ekstreemumkoha 

leidmise eeskirja;
• erinevate tahk- ja pöördkehade liike, nende täispindala ja ruumala arvutamise valemeid.

oskab:
• sooritada tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased murrulise astendajaga astmeteks;
• teisendada lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;
• lahendada ühe muutujaga lineaar-, ruut- ja murdvõrrandeid;
• lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandite ja lihtsamate ruutvõrrandite süsteeme;
• lahendada lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi;
• lahendada ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
• teisendada trigonomeetrilisi avaldisi, kasutades õpitud valemeid;
• lahendada kolmnurki;
• arvutada kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala;
• arvutada ringjoone kaare pikkust ja sektori pindala;
• sooritada tehteid vektoritega nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
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• koostada sirge võrrandit, kui sirge on määratud tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti 
ja sihivektoriga;

• koostada ringjoone võrrandit;
• joonestada sirgeid ja ringjooni nende võrrandite järgi;
• leida kahe joone lõikepunkte;
• kasutada aritmeetilist ja geomeetrilist jada ülesannete lahendamisel;
• skitseerida ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid ja kirjeldada neid;
• kirjeldada graafikuga antud suvalist funktsiooni õpitud omaduste piires;
• leida  ainekavaga  määratud  funktsioonide  ning  nende  summa,  vahe,  korrutise  ja  jagatise 

tuletisi;
• leida funktsiooni nullkohti;
• leida funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikke;
• leida funktsiooni graafiku maksimum- ja miinimumpunkte;
• uurida lihtsamaid funktsioone ja skitseerida nende graafikuid;
• arvutada funktsiooni piirväärtust lihtsamatel juhtudel;
• skitseerida ruumilisi kehi ja arvutada nende pindala ja ruumala;
• rakendada trigonomeetria valemeid ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.6. Füüsika

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• omandab alused nüüdisaegse füüsikalise maailmapildi kujunemiseks;
• tuleb toime kaasaegses tehnika- ja infoühiskonnas;
• omandab  füüsika  keele  ja  kasutab  seda  füüsikaliste  nähtuste  ja  objektide  kirjeldamiseks, 

seletamiseks ning prognoosimiseks;
• tutvub füüsikaseaduste universaalsusega;
• mõistab  füüsika  seost  tehnika,  infosüsteemide  ja  nüüdisaegse  tehnoloogia  ning  teiste 

teadustega;
• teadvustab vajadust käsitseda tehnilisi ja tehnoloogilisi seadmeid ennast ja seadmeid säästes;
• kujundab  füüsikateadmiste  alusel  elukeskkonna  säilimiseks  vajalikud  väärtushinnangud, 

tegutseb loodust säästvalt.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. MEHAANILINE LIIKUMINE. Ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt muutuv liikumine, 
taustsüsteem, liikumise suhtelisus, nihe, kiirus, kiirendus. Kehade vastastikmõju: mass, jõud, jõu 
liigid,  liikumishulk-impulss,  Newtoni  esimene  seadus,  Newtoni  teine  seadus,  Newtoni  kolmas 
seadus,  gravitatsiooniseadus,  impulsi  jäävuse  seadus,  reaktiivliikumine.  Mehaaniline  töö, 
mehaaniline energia, mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia miinimumprintsiip.
3.2. PERIOODILISED LIIKUMISED. Ringliikumine: tiirlemis- ja pöörlemisperiood, joonkiirus, 
nurkkiirus, kesktõmbejõud, kesktõmbekiirendus. Võnkumine: periood, sagedus, hälve, amplituud. 
Laine: ristlaine, pikilaine, lainepikkus, laine levimise kiirus, lainete levimisel esinevad nähtused.
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3.3.ELEKTRILINE VASTASTIKMÕJU. Elektrilaeng,  elektrilaengu jäävuse seadus,  Coulomb`i 
seadus, elektriväli: elektrivälja tugevus, potentsiaal, pinge.
3.4.ELEKTRIVOOL.  Voolutugevus,  elektritakistus,  takistid,  vooluallikad.  Vooluring:  Ohmi 
seadus vooluringi osa ja koguvooluringi kohta, jada- ja rööpühenduse seadused. Elektrivoolu töö ja 
võimsus.
3.5.MAGNETVÄLI.  Magnetväli,  magnetinduktsioon,  Ampere'i  seadus  Lorentzi  jõud. 
Elektromagnetiline induktsioon. Vahelduvvool. Eneseinduktsioon.
3.6. ELEKTROMAGNETVÕNKUMINE. Elektromagnetlainete  skaala:  lainete  liigid,  energia  ja 
levimise kiirus.
3.7.  VALGUS.  Valgus  kui  elektromagnetlaine:  lainepikkus,  sagedus.  Valguse  peegeldumine. 
Valguslainete  koherentsus,  interferents  ja  difraktsioon.  Valguse  murdumine,  murdumisnäitaja. 
Valguse dispersioon, spekter. Valguse energia: footoni energia ja sageduse seos. Fotoefekt.
3.8.AINE STRUKTUUR. Aatomifüüsika.  Bohri  aatomimudel:  energianivoo,  Bohri  postulaadid. 
Valguse  kiirgumine  ja  neeldumine:  spektrid.  Kaasaegne aatomimudel.  Tuumafüüsika:  prooton, 
neutron,  laenguarv,  massiarv,  keemiline  element,  isotoop,  radioaktiivsus,  poolestusaeg. 
Tuumajõud.  Tuumaprotsessid:  tuumade  lõhustumine,  tuumade  süntees,  tuumaenergeetika, 
tuumapomm, kiirguskaitse.
3.9.AINE  UNIVERSUMIS.  Päikesesüsteem:  planeet,  planeedi  kaaslane,  asteroid,  komeet, 
meteoor. Tähed, galaktikad ja nende süsteemid. Universumi teke ja evolutsioon.
3.10.NÜÜDISAEGNE  FÜÜSIKALINE  MAAILMAPILT.  Maailma  pildi  mõiste  ja  ajalooline 
areng. Mateeria põhivormid. Aine ja väli. Vastastikmõjude liigid. Jäävusseadused. Põhiprintsiibid.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• liikumisi kirjeldavaid suurusi ja nendevahelisi seoseid;
• Newtoni seadusi ja gravitatsiooniseadust;
• impulsi jäävuse seadust ja mehaanilise energia muundumisi;
• ringjoonelist liikumist ja võnkumist iseloomustavaid parameetreid;
• leida liikumist iseloomustavaid parameetreid (l, s, v, a, t);
• lugeda ja koostada nihke, kiiruse ja kiirenduse ajast sõltuvuse graafikuid;
• teisendada ühikuid SI süsteemi;
• iseloomustada kehale mõjuvaid jõude;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid töö ja võimsuse leidmiseks;
• kasutada energia jäävuse seadust ülesannete lahendamisel;
• leida perioodi ja sagedust ringliikumisel ning võnkumistel;
• Coulomb’i seadust;
• elektriliste parameetrite vahelisi seoseid ja ühikuid;
• elektrivoolu toimete rakendusi;
• magnetvälja suuna määramise reegleid;
• vahelduvvoolu saamise ja kasutamise võimalusi;
• elektromagnetlainete skaalat (sageduse, energia ja lainepikkuse järgi);
• valguse levimise kiirust, sagedust ja lainepikkust;
• valguse levimisel esinevaid nähtusi;
• aine makroparameetreid ja nende mõõtmise ühikuid;
• aine agregaatolekute iseloomustusi;
• olekumuutusi ja selleks vajalikke tingimusi;
• Bohri aatomimudelit;
• radioaktiivsete kiirguste liike ja nende eest kaitsvaid materjale;
• planeetide, asteroidide, komeetide ja meteooride vahelisi erinevusi;
• aine esinemise vorme ja vastastikmõjusid Universumis;
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• füüsikaliste nähtuste iseloomulikke tunnuseid, nähtuste ilmnemise põhjusi, -tingimusi, seost 
teiste nähtustega, nähtuste kasutamist praktikas;

• füüsikalisi suurusi; suuruste seoseid teiste füüsikaliste suurustega; mõõtühikuid;
• seaduste  või  seaduspärasuste  sõnastust,  seadust  väljendavat  valemit,  graafikut  ja  seaduse 

rakendatavust;
• füüsikateooria põhilisi järeldusi, nende universaalsust ja rakendatavust;
• mõõteriistade, mehhanismide otstarvet, töötamispõhimõtet ja ohutusnõudeid;
• keskkonna- ja energiasäästu vajalikkust;

oskab:
• leida liikumist iseloomustavaid parameetreid (l, s, v, a, t);
• lugeda ja koostada nihke, kiiruse ja kiirenduse ajast sõltuvuse graafikuid;
• teisendada ühikuid SI süsteemi;
• iseloomustada kehale mõjuvaid jõude;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid töö ja võimsuse leidmiseks;
• kasutada energia jäävuse seadust ülesannete lahendamisel;
• leida perioodi ja sagedust ringliikumisel ning võnkumistel;
• koostada lihtsamat vooluringi;
• mõõta voolutugevust ja pinget;
• lahendada ülesandeid vooluringi ja tema osade kohta;
• määrata püsimagneti ja vooluga juhtme magnetvälja suunda;
• määrata vooluga juhtmele magnetväljas mõjuva jõu suunda;
• määrata induktsioonvoolu suunda;
• tuua näiteid elektromagnetkiirgustest, -lainetest;
• konstrueerida langevale kiirele vastavat peegeldunud ja murdunud kiirt kahe keskkonna piiril;
• selgitada valge valguse dispersiooni klaasprismas;
• väljendada temperatuuri erinevates skaalades;
• leida isoprotsesside ülesannetes rõhku, ruumala või temperatuuri;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid soojusliku tasakaalu võrrandi kohta;
• kirjeldada aatomi ehitust;
• kirjutada lihtsamaid tuumareaktsioone;
• kirjeldada ainet Universumis;
• kirjeldada Päikesesüsteemi ja planeetide liikumisi;
• vaadelda nähtusi füüsika seisukohalt;
• kasutada mõisteid, seadusi ja teooriaid loodus- ja tehnikanähtuste seletamisel;
• lahendada arvutus- ja graafilisi ülesandeid, kasutades õpitud seadusi ja valemeid;
• leida infot teatmeteostest ja füüsikaliste suuruste tabelitest-graafikutelt;
• kasutada mõõteriistu; teisendada mõõtmistulemusi SI süsteemi;
• töödelda mõõtmistulemusi ja teha nende põhjal järeldusi;
• lahendada probleemülesandeid ainekava mahus; 
• rakendada füüsikateadmisi erialas ja igapäevaelus.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.7. Keemia

1.  Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:
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• omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemiseks;
• laiendab  ja  süvendab  põhikoolis  omandatud  teadmisi  ja  arusaamu  keemia  põhilistest 

mõistetest ja seaduspärasustest;
• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, ühiskonnas 

ja argielus;
• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel uudses olukorras, 

töökeskkonnas ja praktilises elus;
• õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks;
• arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ning järelduste tegemise oskust;
• oskab säästlikult ja ohutult kasutada keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus;
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse tagajärgedesse;
• mõistab  keemia  seost  nüüdisaegse  tehnoloogiaga  ja  keskkonnaprobleemidega,  keemia 

integratsiooni teiste loodusteadustega;
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, mõista selle 

säilitamise vajalikkust.

2. Nõuded õpingute alustamiseks 
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.ANORGAANILISTE ÜHENDITE PÕHIKLASSID. Oksiidid, happed, alused ja soolad, nende 
nomenklatuur, keemilised omadused.
3.2.ARVUTUSED  REAKTSIOONIVÕRRANDITE  ALUSEL.  Arvutused  reaktsioonivõrrandite 
järgi, lahuse koostise arvutused.
3.3. KEEMILISE REAKTSIOONI KIIRUS JA TASAKAAL.
ELEKTROLÜÜTIDE  LAHUSED.  Keemilise  reaktsiooni  kiirus,  pöörduv  ja  pöördumatu 
reaktsioon,  keemiline  tasakaal.  Elektrolüüdid  ja  mitteelektrolüüdid.  Elektrolüütiline 
dissotsiatsioon, tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Lahuse pH.
3.4.  METALLID,  NENDE  TÄHTSAMAD  OMADUSED.  Metallide  üldised  füüsikalised 
omadused,  metallide  keemilised  omadused  (reageerimine  mittemetallidega,  veega,  lahjendatud 
hapetega,  soolalahustega).  Metalliühendid,  nende  levik  looduses;  Metallide  korrosioon  ja 
korrosioonitõrje Keskkonna saastumine raskmetalliühenditega, selle ohtlikkus.
3.5.MITTEMETALLID  JA  NENDE  TÄHTSAMAD  ÜHENDID.  Mittemetallide  võrdlev 
iseloomustus  (aatomi  ehitus,  füüsikalised  omadused).  Allotroopia.  Lühiülevaade  tähtsamatest 
mittemetallidest ja nende ühenditest (halogeenid, väävel, lämmastik, fosfor, räni). Mittemetallilised 
elemendid looduses. Mittemetallide ühenditega seotud keskkonnaprobleemid.
3.6.  ALKAANID.  Süsiniku  aatomi  ehitus  ja  valentsmudelid.  Süsinikahel,  isomeeria, 
struktuurivalemid,  nomenklatuur.  Süsinikuühendite  omaduste  ja  struktuuri  vaheline  seos. 
Orgaaniliste  ainete  oksüdeerumine.  Radikaalmehhanismiga  reaktsioonid.  Alkaanid  olmes  ja 
tehnikas.
3.7.POLAARSE  ÜKSIKSIDEMEGA  SÜSINIKÜHENDID  (HALOGEENÜHENDID, 
ALKOHOLID, AMIINID). Asendusrühm. Polaarne side, osalaengud, polaarse sideme katkemine. 
Nukleofiil,  elektrofiil.  Reaktsiooni  mehhanismi  analüüs.  Nukleofiilne  asendusreaktsioon. 
Halogeenühenditega  seotud  keskkonnaprobleemid.  Alkoholide  struktuur  ja  omadused. 
Funktsionaalrühm.  Struktuuri-  ja  asendiisomeeria.  Alkohol  kui  hape.  Vesinikside.  Eetrite 
määratlemine. Alküülamiinide struktuur ja omadused. Amiin kui alus.
3.8.MITTEPOLAARSE  KORDSE  SIDEMEGA  SÜSINIKÜHENDID  (ALKEENID, 
ALKÜÜNID,  AREENID).  Küllastumatuse  mõiste.  Alkeenid  ja  alküünid.  Kaksiksideme 
nukleofiilsus.  Elektrofiilne  liitumine  kaksiksidemele.  Areenid.  Aromaatsus.  Areenide 
asendusreaktsioonid.  Fenoolid,  nende  erinevus  alkoholidest.  Delokalisatsioon.  Aromaatsete 
ühendite keskkonnaohtlikkus.
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3.9.KARBONÜÜLÜHENDID  JA  KARBOKSÜÜLÜHENDID.  Aldehüüdide  ja  ketoonide 
struktuur.  Polaarne  kaksikside,  selle  reaktsioonid.  Aldehüüdide  redoksomadused.  Sahhariidide 
mõiste  ja  liigitus,  bioloogiline  tähtsus.  Karboksüülhapete  struktuur,  omadused  ja  liigid. 
Funktsionaalderivaadid − estrid ja amiidid. Estrite hüdrolüüs. Rasvad, nende bioloogiline tähtsus. 
Aminohapped. Valgud, nende bioloogiline tähtsus.
3.10.POLÜMEERID. Polümeeride keemia põhimõtted. Polümerisatsioon ja polükondensatsioon.
3.11.ÜLDISTAV  OSA.  Orgaaniliste  ühendite  klassifitseerimine  ja  nende  nomenklatuurid. 
Struktuuriteooria põhimõtete formuleerimine. Happed ja alused. Katalüüs.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• anorgaanilise keemia mõisteid: oksiid, hape, happeline oksiid,  aluseline oksiid,  amfoteerne 
oksiid,  alus, hüdroksiid, leelis, sool, protsent, saagis, kadu, reaktsiooni kiirus, katalüsaator, 
keemiline  tasakaal,  elektrolüüt,  mitteelektrolüüt,  elektrolüütiline  dissotsiatsioon,  tugev 
elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, pH, leelismetallid, leelismuldmetallid,

• füüsikalised omadused, keemilised omadused, sulam, maak, korrosioon, allotroopia;
• orgaanilise  keemia  mõisteid:  alkaan,  radikaal,  funktsionaalne  rühm,  osalaeng,  elektrofiil, 

elektrofiilsustsenter,  nukleofiil,  nukleofiilsustsenter,  isomeeria,  aminorühm,  amiin, 
hüdroksüülrühm, alkohol, funktsionaalne rühm, alkoholaat, eeter, hüdrofoobsus, hüdrofiilsus, 
vesinikside,  alkeenid,  alküünid,  kaksikside,  kolmikside,  küllastunud  ühend,  küllastumata 
ühend,  hüdraatimine,hüdrogeenimine,  aromaatsus,  delokalisatsioon,   karbonüülrühm, 
karbonüülühend, aldehüüdrühm, aldehüüd, ketoon, sahhariid, monosahhariid, oligosahhariid, 
polüsahhariid,  karboksüülrühm,  karboksüülhape,  ester,  amiid,  hüdrolüüs,  rasv,  aminohape, 
polümeer, polümerisatsioon, polükondensatsioon. 

• keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid;
• reaktsiooni  kiirendavaid  tegureid  (temperatuur,  kontsentratsioon,  rõhk,  peenestatus, 

katalüsaator);
• keemilise tasakaalu olemust;
• lahuse pH-d;
• metalli korrosiooni olemust ja selle vältimise viise;
• mittemetallide füüsikalisi omadusi;
• allotroopia põhjusi;
• happevihmade teket ja nende mõju loodusele, mineraalväetiste liigkasutamise tagajärgi;
• lämmastiku- ja süsinikuringet looduses;
• keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada;
• põhilisi  reaktsiooni  kiirust  mõjutavaid  tegureid  ja  keemilise  reaktsiooni  kiirendamise 

võimalusi;
• orgaaniliste ainete funktsionaalseid rühmi ning struktuuriühikuid (alkaanid, halogeeniühendid, 

alkoholid, eetrid, amiinid, alkeenid, alküünid, aldehüüdid, ketoonid, karboksüülhapped, estrid, 
areenid); 

• halogenoalkaanide kasutusalasid;
• funktsionaalse rühma mõistet, selle määravat osa aine omadustele;
• alkoholide nomenklatuurireegleid;
• alkoholide kasutusalasid (meditsiin, parfümeeria, kütused) ja toimet organismile;
• alkoholide happelisust ja amiinide aluselisust;
• vesiniksideme mõju aine omadustele;
• küllastumata  ühendite  struktuuri  iseärasusi,  nende reaktsioonitsentrit,  nomenklatuurireeglite 

rakendamise põhimõtteid;
• liitumis- ja polümerisatsioonireaktsioonide olemust;
• aromaatsust;
• põhilisi laboratoorse töö võtteid;
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• polümeeride keemia põhimõisteid;
• karbonüülühendite nomenklatuurireegleid;
• aldehüüdide omadusi;
• sahhariidide mõistet ja osa eluslooduses;
• karboksüülhapete, estrite ja aminohapete nomenklatuurireegleid;
• karboksüülhapete keemilisi omadusi;
• rasvade füüsikalisi omadusi, bioloogilist tähtsust;
• aminohapete tähtsust valkude tekkimisel;
• valkude bioloogilist tähtsust; 
• Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleemide seost.

oskab:
• selgitada  hapete  liigitamist  vesiniku  aatomite  arvu,  hapnikusisalduse  ja  tugevuse  järgi, 

hüdroksiidide liigitamist lahustuvuse järgi, soolade liigitamist koostise ja lahustuvuse järgi;
• kasutada ülesannete lahendamisel võrrandi kordajaid;
• lahendada probleemülesandeid;
• oksiidide, hüdroksiidide, hapete ja soolade nimetamist ning valemite koostamist;
• anorgaanilisi aineid liigitada aineklassidesse;
• koostada reaktsioonivõrrandeid anorgaaniliste  ainete  keemiliste  omaduste  kohta,  arvestades 

reaktsiooni toimumise tingimusi (molekulaarsel kujul);
• võrrelda metallide aktiivsust,  koostada võrrandeid suvalise metalli keemiliste omaduste kohta 

(reageerimine  mittemetallide,  veega,  lahjendatud  hapetega,  soola  lahustega),   kasutada 
pingerida ja otsustada reaktsiooni toimumise üle;

• liigitada aineid tugevateks ja nõrkadeks elektrolüütideks;
• arvutada võrrandi järgi (moolides, massiühikutes) saagist ja kadu;
• arvutada koostist massiprotsendi alusel;
• määrata elementide oksüdatsiooniastet ühendites;
• koostada võrrandeid mittemetallide ja ammoniaagi keemiliste omaduste kohta;
• selgitada orgaaniliste ainete eripära võrreldes anorgaaniliste ainetega;
• selgitada alkaanide rea liikme omaduste sõltuvust struktuurist;
• kasutada orgaaniliste ainete nomenklatuuri põhireegleid;
• lahendada  probleemülesandeid  järgmistel  teemadel:   alkaanide,  amiinide,  alkoholide  ja 

küllastumata  ühendite  struktuurvalemite  kirjutamine,  nimetuste  andmine  ja  mudelite 
konstrueerimine;

• leida isomeere ;
• kirjutada  reaktsioonivõrrandeid  alkaanide  (põlemine,  asendusreaktsioon  halogeeniga), 

halogeenühendite  (nukleofiilne  asendusreaktsioon  leelise  ja  alkoholaadiga),  alkoholide 
(reageerimine  happena,  dehüdraatimine,  põlemine),  küllastumata  ühendite 
(liitumisreaktsioonid, polümeerumine) ja areenide (asendusreaktsioonid) keemiliste omaduste 
kohta; 

• selgitada orgaaniliste ainete osa eluslooduses, tööstuses ja olmes;
• struktuurist  lähtudes  selgitada  olmes  rakendatavate  koolis  õpitud  ainete  keemilist  alust, 

võimalikku keskkonnaohtlikkust ja toksilisust;
• leida informatsiooni ainete ja materjalide omaduste, saamise ja kasutamise kohta;
• teha järeldusi, üldistusi, valikuid ja otsustusi õpitud materjali põhjal, vastu võtta ja analüüsida 

temale uut keemiateavet (ka graafiliste andmete põhjal).

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.
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4.8. Geograafia

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• saab aru looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nendevahelistest 
seostest;

• oskab hinnata inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates looduslikes tingimustes;
• on teadlik kohalikest, regionaalsetest ja globaalsetest keskkonnaprobleemidest;
• väärtustab jätkusuutliku arengu vajadust;
• saab aru maailmamajanduse kui süsteemi talitlemisest ja teab Eesti kohta selles;
• oskab  kasutada  kaarte,  pilte,  diagramme,  et  hankida,  töödelda  ja  väljendada  ruumiliselt 

esitatud teavet 
• oskab leida geograafia-alast  informatsiooni  erinevatest  allikatest  ning kasutada kaasaegseid 

infotehnoloogia võimalusi teabe hankimiseks, korrastamiseks ja  esitamiseks;
• oskab informatsiooni kriitiliselt hinnata ja oma seisukohta põhjendada.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
 ÜLDMAATEADUS
3.1.KAASAEGSED  UURIMISMEETODID  GEOGRAAFIAS.  Arvutikaardid.  Andmete 
graafilised  esitusviisid.  Geoinfosüsteemid  ja  nende  rakendused.  Koha  määramise  meetodid  ja 
nende rakendused.
3.2. MAA KUI SÜSTEEM. Maa sfäärid kui süsteemid: litosfäär, pedosfäär, hüdrosfäär, atmosfäär, 
biosfäär. Aine ja energiaringed Maa süsteemides.
3.3.  LITOSFÄÄR.  Litosfääri  koostis.  Laamtektoonika.  Kivimite  ringe.  Erinevate  kivimite  ja 
maakide kasutusvõimalused. Kaevanduste mõju keskkonnale. Vulkanism ja selle tagajärjed. Ohu 
vähendamine ja vältimine. Maavärinad ja nende tagajärjed. Maavärinate tugevuse mõõtmine. Ohu 
vähendamine ja vältimine. Maalihked. Gravitatsiooni, vee ja seismilisuse osa maalihetes.
3.4. PEDOSFÄÄR. Murenemine. Mulla tekkeprotsessid ja mullaprofiilid. Mulla hävimine vee ja 
tuule erosiooni tõttu. Muld kui ressurss. Muldade kaitse.
3.5. ATMOSFÄÄR. Atmosfääri koostis ja ehitus. Kiirgusbilanss. Õhutsirkulatsioon. Tsüklonid ja 
antitsüklonid. Tormid. Õhuniiskus ja sademed. Inimtegevuse mõju atmosfääri koostisele ja selle 
tagajärjed:  sudu,  happevihmad,  osooniaugud,  kasvuhooneefekt.  Õhu  saastumine,  seire  ja 
rahvusvahelised lepped.
3.6.  HÜDROSFÄÄR.  Veeringe  Maal.  Siseveed.  Jõgede  veerežiim  ja  äravool.  Kliima  mõju 
äravoolule. Üleujutused ja nende kahjustused. Põhjavesi, selle kujunemine, filtratsioon. Pinna- ja 
põhjavee kasutamine ja kaitse. Vee liikumine maailmameres. Meretaseme kõikumised. Rannikute 
erosioon. Tormikahjustused, üleujutused. Ookeanide reostumine ja kaitse.
3.7. MAA SÜSTEEMIDE VAHELISED SEOSED. Inimtegevuse ja Maa
süsteemide  vastasmõju.  Keskkonnamuutused  ja  seire.  Keskkonnatehnoloogia. 
ÜHISKONNAGEOGRAAFIA
3.8.  KAASAEGSE  MAAILMA  POLIITILINE  KAART.  Riikide  arengutaseme  näitajad. 
Kõrgeltarenenud Põhja riigid ja Lõuna arengumaad.
3.9.  MAAILMA  RAHVASTIK  JA  RAHVASTIKUPROTSESSID.  Maailma  rahvaarv  ja  selle 
muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastikupoliitika. Ränded, nende põhjused. Rahvastiku 
paiknemine. Linnastumine. Linnastumise kulg maailmas. Suurlinnade keskkonnaprobleemid.
3.10. KAASAEGSED MUUTUSED MAAILMAMAJANDUSES. Majanduse üldine struktuur ja 
selle  arengud.  Üleminek  kõrgtehnoloogilisele  tootmisele.  Majanduse  globaliseerumine. 
Rahvusvahelised firmad ja majandusorganisatsioonid.
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3.11.  ENERGIAMAJANDUS.  Kaasaegse  energiamajanduse  struktuur.  Alternatiivenergia 
kasutusvõimalused.  Nafta  ja  maagaasi  tootmine,  transport  ja  töötlemine.  Tahkete  kütuste 
kaevandamine ja kasutamine. Fossiilsete kütuste kasutamisega kaasnevad keskkonnaprobleemid. 
Elektroenergeetika.
3.12.  PÕLLUMAJANDUS.  Põllumajanduse  looduslikud  arengueeldused.  Põllumajandusliku 
tootmise vormid ja nende levik maailmas. Peamiste põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja 
kaubanduse geograafia. Põllumajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. Maailma rahvastiku 
toitlustamise probleemid.
3.13. MASINATÖÖSTUS. Masinatööstuse jagunemine vanadeks, uuteks ja uusimateks harudeks. 
Vanade masinaehituse harude paigutuse põhijooned. Fordistlik tootmiskorraldus uutes harudes ja 
selle mõju masinatööstuse globaliseerumisele. Uute ja uusimate harude paigutuse põhijooned.
3.14. TRANSPORT JA SIDE. Transpordiliigid ja vedude järgud. Logistika. Regioonide veondus. 
Rahvusvahelised veoteenused. Side ja infosüsteemid.
3.15.  TEENUSED.  Teenuste  osatähtsuse  kasv.  Teenuste  struktuur:  äri-,  sotsiaal-  ja 
turismiteenused. Turism ja selle geograafia..
3.16. Üks 6 tunnine valikteema vastavalt kutsehariduse suunale.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:  

• erinevaid asukoha määramise meetodeid;
• Maa sfääre ja sfääride vahelisi vastasmõjusid;
• litosfääri koostist; erineva tekkega kivimeid ja nende kasutamisvõimalusi;
• vulkaanide tekkepõhjusi;
• maavärinate tekkepõhjusi;
• maavärinate tugevuse hindamise meetodeid;
• mulla hävimist mõjutavaid tegureid;
• füüsikalise ja keemilise murenemise protsesse ja seoseid mulla kujunemise ja arenguga;
• muldade kaitse vajalikkust;
• loodusliku veeringe olemust ja sellega seotud looduslikke protsesse;
• veeolude ajalisi muutusi;
• põhjavee kujunemist ja filtratsiooni;
• vee liikumist maailmameres;
• merede ja ookeanide reostusallikaid;
• atmosfääri koostist ja ehitust;
• tsüklonite ja antitsüklonite mõju ilmastikule;
• inimtegevuse mõju atmosfääri koostisele ja selle tagajärgi;
• erinevaid sademete tekkepõhjusi ja tingimusi;
• riikide arengutaset iseloomustavaid näitajaid;
• riikide liigitust nende arengutaseme alusel;
• maailma rahvaarvu kiire kasvu põhjusi;
• demograafilise ülemineku teooriat;
• rahvusvaheliste rännete põhjusi ja peamisi suundasid;
• rahvastiku paiknemist mõjutavaid tegureid;
• üldjoontes linnastumisprotsessi kulgu arenenud ja arengumaades;
• globaliseerumise olemust;
• rahvusvahelisi firmasid;
• rahvusvahelisi majandusorganisatsioone;
• kaasaegses maailmamajanduse arengutendentse;
• erinevaid energiavarasid, nende liigitamis- ja kasutamisvõimalusi;
• erinevate energiaressursside kasutamise eelisi ja puudusi;
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• masinatööstuse jagunemist vanadeks, uuteks ja uusimateks harudeks;
• masinatööstuse erinevate harude paigutuse põhijooni;
• põllumajanduse arengut mõjutavaid looduslikke ja majanduslikke tegureid kõrgelt
• arenenud riikides ja arengumaades;
• peamisi põllumajandusliku tootmise vorme;
• põllumajandusega seotud keskkonnaprobleeme;
• erinevaid transpordiliike;
• transpordi arengut ja selle mõju teistele majandusharudele;
• side ja infosüsteemide tähtsust kaasaegses maailmamajanduses;
• peamisi kaubanduslikke veosuundi ja veoteenuseid;
• äri, sotsiaal- ja turismiteenuseid.

oskab:
• kasutada  tava-  ja  arvutikaarte  informatsiooni  otsimiseks,  seoste  analüüsiks  ja  üldistuste 

tegemiseks;
• tuua näiteid geoinfosüsteemide rakendusvõimalustest;
• määrata erinevaid meetodeid kasutades asukohta;
• analüüsida kaevandustegevusega kaasnevaid sotsiaalseid- ja keskkonnaprobleeme;
• analüüsida mulla hävimise võimalikkust maailma erinevates piirkondades;
• hinnata mulla kaitse vajalikkust ja tuua näiteid mulla kaitsmise võimalustest;
• analüüsida  sudu,  happevihmade,  osooniaukude  ja  kasvuhooneefekti  mõju  inimesele, 

majandustegevusele ja keskkonnale;
• analüüsida  kliima  mõju  äravoolule,  veedefitsiidi  ja  üleujutuste  võimalikku  mõju  ja 

majanduslikke kahjusid;
• hinnata vee ja veekogude tähtsust inimese elus ja majanduslikus tegevuses;
• analüüsida maailmamere reostumise mõju inimesele, majandustegevusele ja keskkonnale.
• hinnata maailmamere kaitse vajalikkust;
• tuua näiteid Maa süsteemide vahelistest seostest;
• hinnata keskkonnamuutuste mõju inimtegevusele ja keskkonnaseire vajalikkust;
• näidata kaardil kõiki Euroopa riike ja maailma suuremaid riike;
• iseloomustada kaartide ja statistiliste andmete abil riike ja võrrelda neid arengutaseme alusel;
• võrrelda  temaatiliste  kaartide  ja  statistiliste  andmete  abil  rahvaarvu  muutusi  erinevates 

regioonides ja analüüsida muutuste põhjusi;
• iseloomustada  kaardi  abil  rahvastiku  paiknemist  mõnes  etteantud  piirkonnas  ja  selgitada 

taolise paiknemise põhjusi;
• analüüsida suuremate rännetega kaasnevaid probleeme nii lähte- kui siirdemaale;
• näidata kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastuid;
• tuua näiteid ülelinnastumisega kaasnevatest sotsiaalsetest- ja keskkonnaprobleemidest;
• tuua näiteid globaliseerumise mõjust arenenud ja arengumaadele;
• analüüsida muutusi maailma energiamajanduses;
• näidata kaardil maailma suuremaid energiavarade leiukohti ja töötlemispiirkondi;
• analüüsida ja hinnata alternatiivenergia kasutamisvõimalusi maailma erinevates regioonides;
• hinnata energia kokkuhoiu vajadust ja võimalusi;
• iseloomustada temaatiliste kaartide abil põllumajanduse looduslikke arengueeldusi maailma 

erinevates piirkondades ja võrrelda erinevate piirkondade põllumajandust;
• analüüsida erinevate veondusliikide eeliseid ja puudusi;
• võrrelda temaatiliste kaartide abil erinevate regioonide veondust;
• kasutada kaarte  ja  kaasaegseid infotehnoloogia  võimalusi  (arvutikaardid,  internet,  CD jne) 

teabe hankimiseks, korrastamiseks ja esitamiseks;
• analüüsida  tabeleid,  graafikuid  ja  diagramme  ning  teha  järeldusi  neil  esitatud  nähtuste 

arengusuundadest;
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• rakendada  geograafiaalaseid  teadmisi  ökoloogia-  ja  demograafiaalastes  ning  poliitilistes 
diskussioonides;

• kasutada geograafiaalaseid teadmisi igapäevaelus ja tulevikukavade tegemisel.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.9. Bioloogia

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi;
• saab aru bioloogia osast loodusteadustes, selle üldisest ja erilisest tähendusest;
• omandab positiivse hoiaku bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes;
• oskab hinnata elusloodusega seonduvaid eetilisi, moraalseid ja esteetilisi aspekte;
• saab aru eluslooduse mitmekesisuse vormidest ja nende säilitamise tähtsusest;
• teab loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid ja probleeme;
• tunneb austust eluslooduse vastu ja suhtub vastutustundlikult looduskeskkonda;
• väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
• omandab  teaduslikud  uurimusmeetodid  lihtsamate  loodusteaduslike  probleemide 

lahendamiseks;
• süvendab teadmisi bioloogia põhiteooriatest ja üldistest seaduspärasustest ning saab aru nende 

rakenduslikest väärtustest;
• seostab bioloogias omandatud teadmisi igapäevaeluga;
• kasutab bioloogiaalase info hankimiseks ja võrdlemiseks erinevaid teabeallikaid ning oskab 

hinnata nende tõepärasust;
• mõistab seoseid looduslike ja ühiskondlike protsesside vahel;
• orienteerub bioloogiaalaseid teadmisi ja oskusi nõudvates elukutsetes.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  ELU  OLEMUS.  Elu  tunnused.  Eluslooduse  organiseerituse  tasemed.  Loodusteadusliku 
uurimismeetodi rakendamine.
3.2. ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS. Keemilised elemendid ja anorgaanilised ühendid 
organismides.  Orgaanilised  ühendid:  süsivesikud,  lipiidid,  valgud  ja  nukleiinhapped,  nende 
ülesanded.
3.3. RAKK. Rakuteooria. Eukarüootse raku ehitus ja talitlus. Looma-, taime- ja seeneraku eripära. 
Ainu- ja hulkraksus. Eeltuumse raku ehitus. Bakterite ehitus ja paljunemine. Nende osa looduses ja 
inimtegevuses.
3.4.  ORGANISMIDE AINE-  JA ENERGIAVAHETUS.  Organismide  aine-  ja  energiavahetuse 
põhijooned.  Raku  metabolism  ja  organismi  üldine  ainevahetus.  Fotosüntees  ja  selle  tähtsus. 
Organismide varustamine energiaga.
3.5.  ORGANISMIDE PALJUNEMINE JA ARENG. Rakkude jagunemine.  Interfaas ja mitoos. 
Meioos.  Organismide  suguline  ja  mittesuguline  paljunemine.  Loomade  paljunemise,  kasvu  ja 
arengu eripära.  Inimese sugurakkude areng. Inimese viljastumine,  embrüonaalne ja sünnijärgne 
areng. Taimede paljunemise ja arengu iseärasused.
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3.6.  PÄRILIKKUS.  Molekulaarbioloogilised  põhiprotsessid:  replikatsioon,  transkriptsioon  ja 
translatsioon.  Geenide  avaldumine.  Viiruste  mitmekesisus  ja  tähtsus.  Nende paljunemine DNA 
viiruse näitel. Mendeli seadused. Soo määramise geneetiline mehhanism erinevatel
organismirühmadel. Inimesel enam esinevad geneetilised puuded. Geneetika ülesanded. Pärilik ja 
mittepärilik muutlikkus, nende vormid.
3.7.  RAKENDUSBIOLOOGIA.  Bioloogia  seos  teiste  teadustega.  Erinevate  organismide 
biotehnoloogilisi  rakendusi.  Biotehnoloogia  ja  sellega  kaasnevad probleemid.  Geenitehnoloogia 
selle arengusuunad. Bioloogia osa meditsiinis.
3.8. INIMENE. Inimorganismi üldiseloomustus. Inimese põhilised elutalitlused, nende neuraalne 
ja humoraalne regulatsioon. Kõrgem närvitalitlus. Inimene kui tervikorganism.
3.9.  ORGANISMIDE  KOOSEKSISTEERIMINE.  Peamised  ökoloogilised  tegurid. 
Organismidevahelised  suhted.  Populatsioon.  Ökosüsteemi  struktuur  ja  selleajalised  muutused. 
Biosfääri iseloomustus ja selle muutused. Bioloogiline mitmekesisus. Keskkonnakaitse regionaal- 
ja globaalprobleemid. Looduskaitse ja keskkonnapoliitika.
3.10.  EVOLUTSIOON. Elu  päritolu  ja  esialgne  areng.  Elu  areng  Maal.  Evolutsiooni  tõendid. 
Eluslooduse  süstemaatika.  Evolutsiooni  geneetilised  alused.  Looduslik  valik  ja  selle  vormid. 
Mikro- ja makroevolutsioonilised protsessid. Inimese evolutsioon.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• elu põhilisi tunnuseid;
• eluslooduse organiseerituse ja uurimise tasemeid;
• organismides enam esinevaid keemilisi elemente ja nende funktsioone;
• organismides esinevaid anorgaanilisi ja orgaanilisi aineid ja nende tähtsust;
• rakuteooria põhiseisukohti; 
• rakkude ehituse ja talitluse omavahelist kooskõla;
• taime-, looma-, seene- ja bakteriraku ehituslikke ja talitluslikke iseärasusi;
• raku metabolismi põhietappe ja nende seoseid;
• rakus toimuva glükoosi aeroobse ja anaeroobse lagundamise tulemust ja tähtsust;
• ATP osa organismide aine- ja energiavahetuses;
• fotosünteesi kulgemise tingimusi, tulemust ja tähtsust;
• sugulise ja mittesugulise paljunemise erinevusi;
• raku jagunemise (mitoosi ja meioosi) eesmärki, üldist käiku, tulemust ja bioloogilist tähtsust;
• inimese sünnieelse ja -järgse arengu seaduspärasusi;
• inimese sünnieelses ja -järgses arengus toimuvaid muutusi;
• pärilikkuse avaldumise molekulaarseid mehhanisme;
• pärilikkuse ja keskkonna osa inimese tunnuste kujunemisel;
• inimese geneetiliste puuete tekkepõhjusi;
• Mendeli seadusi ja nende rakendusvõimalusi;
• rakendusbioloogia osast tööstuses, põllumajanduses ja meditsiinis;
• biotehnoloogilisi rakendusi;
• geenitehnoloogia rakendusvaldkondadi ja sellega seonduvaid probleeme;
• inimese elundkondi ja nende ülesandeid;
• inimorganismi talitluste neuraalset ja humoraalset regulatsiooni;
• inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanisme;
• kesknärvisüsteemi osa inimese füsioloogias;
• ökosüsteemide struktuuri ja neis valitsevaid suhteid; 
• ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsust; 
• inimtegevuse mõjust populatsioonidele ja ökosüsteemidele;
• säästva arengu vajadust ja põhimõtteid;
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• eluslooduse mitmekesisuse säilitamise vajadust;
• keskkonnakaitse regionaal- ja globaalprobleeme;
• Eesti keskkonnapoliitika põhiseisukohti;
• elu päritolu hüpoteese;
• liigitekke geneetilisi aluseid;
• Ch. Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohti;
• mikro- ja makroevolutsioonilisi muutusi;
• bioloogiaalaseid teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid.

oskab:
• kirjeldada organismide elu tunnuseid;
• selgitada rakustruktuuride ehitust ja talitlust;
• eristada joonisel taime-, looma-, seene- ja bakterirakku;
• vaadelda rakke mikroskoobiga ja eristada selles nähtavaid põhilisi rakustruktuure;
• selgitada organismi aine- ja energiavahetuse omavahelisi seoseid;
• kirjeldada rakkudes toimuvat aeroobset ja anaeroobset glükoosi lagundamist ning selgitada 

nende tähtsust;
• selgitada fotosünteesi kulgemise tingimusi ja tähtsust;
• tuua taime- ja loomariigis esineva sugulise ja mittesugulise paljunemise näiteid;
• kirjeldada mitoosi ja meioosi ning välja tuua nende bioloogiline tähtsus;
• selgitada erinevate rasestusvastaste vahendite toimet;
• selgitada organismi genotüübi ja keskkonnategurite osa fenotüübi kujunemisel;
• kirjeldada pärilikkuse molekulaarseid mehhanisme;
• selgitada Mendeli seaduste sisu ja rakendada neid geneetika ülesannete lahendamisel;
• selgitada päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa eluslooduses;
• kirjeldada viiruste ehitust ja selgitada nende osa looduses;
• tuua näiteid biotehnoloogia rakendusvõimalustest;
• kirjeldada geenitehnoloogia rakendusvõimalusi ja nendega kaasnevaid eetilisi probleeme;
• selgitada inimese elundkondade ehitust ja talitlust;
• kirjeldada inimese elundkondade talitluste neuraalse ja humoraalse regulatsiooni mehhanisme;
• eristada erinevaid ökoloogilisi tegureid ja tuua näiteid;
• kirjeldada ökosüsteemi struktuuri ning selles valitsevaid suhteid;
• analüüsida regionaalseid ja globaalseid ökoloogilisi probleeme;
• lahti mõtestada säästva arengu seisukohti;
• tuua näiteid Eesti keskkonnaprobleemidest ja pakkuda välja nende lahendusvõimalusi;
• selgitada Ch. Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohti;
• tuua näiteid mikro- ja makroevolutsioonilistest protsessidest;
• kirjeldada inimese evolutsiooni etappe ja suundi;
• selgitada erinevate tegurite osa inimese evolutsioonis.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.10. Ajalugu

1. Eesmärk
Ajaloo õpetusega taotletakse, et õppija:

• suhestab ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga;

91



• oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajalooalast teavet;
• mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis;
• mõistab tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme, tunneb end vastutavana nende lahendamisel;
• oskab analüüsida ja hinnata ajaloosündmusi ja -protsesse;
• oskab leida tõendusmaterjali ajalooallikast ja otsustada selle usaldusväärsuse üle.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
4.1. Eesti ajalugu muinasajast kuni 19. sajandi lõpuni
4.1.1.MUINASAEG.  Muinasaja  periodiseerimine.  Suhted  naaberrahvastega.  Muinasusund  ja 
ristiusu levik. Ühiskondlik-poliitiline ja majanduslik olukord Läänemeremaades 13. sajandi algul. 
Muistne vabadusvõitlus
4.1.2.VANA-LIIVIMAA. Vana-Liivimaa riigid. Jüriöö ülestõus. Eesti rahvastik ja majandusolud 
14.– 16. sajandil. Katoliku kirik Eestis. Reformatsioon Liivimaal. Liivi sõda ja selle tagajärjed.
4.1.3.ROOTSI AEG. Eesti Rootsi ajal. Kirik ja vaimuelu. Põhjasõda.
4.4.VENE AEG. Eesti pärast Põhjasõda. Balti erikord. Pärisorjuse kaotamine. Majanduslik areng. 
Elu-olu ja kultuur.
4.1.4.RAHVUSLIK  LIIKUMINE.  Ärkamisaeg  Eestis,  selle  tähtsus.  Venestusaja  reformid. 
Majanduslik ja poliitiline areng 19. ja 20. sajandi vahetusel. Professionaalse kultuuri kujunemine.
4.2. XX sajandi ajalugu.
4.2.1.MAAILM  XX  SAJANDI  ALGUL.  Rahvusvahelised  suhted  XX  sajandi  algul.  Euroopa 
suurriigid. Maailmamajandus. Elu-olu ja kultuur. Eesti Venemaa koosseisus.
4.2.2.ESIMENE  MAAILMASÕDA.  Esimene  maailmasõda  Venemaal  ja  Eestis.  Eesti 
iseseisvumine. Vabadussõda.
4.2.3.MAAILM SÕDADEVAHELISEL AJAJÄRGUL. Rahvusvahelised suhted. Majandus. Elu-
olu ja kultuur. Demokraatia ja diktatuurid. Eesti Vabariik.
4.2.4.TEINE  MAAILMASÕDA.  Maailm  Teise  maailmasõja  eelõhtul.  Eesti  1939-1940. 
Sõjategevus Teise maailmasõja ajal. Teise maailmasõja tagajärjed.
4.2.5.MAAILM  PÄRAST  TEIST  MAAILMASÕDA.  Külm  sõda.  Lääne  tööstusriigid. 
Kommunistlikud riigid. Kolmas maailm. Eesti NSV.
4.2.6.MAAILM  XX  SAJANDI  LÕPUL.  Kommunistliku  süsteemi  lagunemine.  Eesti 
taasiseseisvumine. Elu-olu ja kultuur.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• tunneb Eesti ajalugu ja selle seoseid Euroopa ja maailma ajalooga;
• mõistab ühiskonnas toimunud muutusi, arengu järjepidevust ajaloo vältel.

Õppija oskab:
• oskab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadelda maailma nende pilgu läbi;
• oskab analüüsida lähiajaloo probleeme;
• oskab  leida,  selekteerida,  refereerida,  analüüsida  ja  hinnata  erinevaid  ajalooallikaid  ja 

seisukohti;
• oskab analüüsida massimeedia informatsiooni;
• oskab  esitada  informatsiooni  läbitöötamise  tulemused  suuliselt,  visuaalselt,  kirjalikult; 

koostada  teese  ja  uurimusi,  kirjutada  ajalooteemalisi  arutlusi,  osaleda  ajalooalastes 
diskussioonides, töötada kaardiga;

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.
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4.11. Inimeseõpetus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab  teadmised  ja  oskused,  mis  aitavad  tal  mõista  iseennast  ja  teisi  ning  suhelda 
kaasinimestega.

• väärtustab  perekonda  inimeste  kooselu  vormina  ja  laste  kasvukeskkonnana,  tunnetab 
lähedastest inimsuhetest tulenevat vastutust;

• tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsida, aktsepteerida ja 
valitseda oma tundeid;

• elab tervislikult, hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast käitumisest;
• oskab väärtustada vanemlust, tunneb vanemlusest tulenevat individuaalset  ja ühiskondlikku 

vastutust;
• tunneb lapse arengu põhilisi  seaduspärasusi, on valmis omandama kasvatamiseks vajalikke 

teadmisi ja oskusi;
• tunnetab iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka tulevase perekonna liikmena.

2. Nõuded õpingu alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  INIMENE KUI  SOTSIAALNE OLEND.  Psühholoogia  ja  perekonnaõpetuse  koht  inimest 
käsitlevate  teaduste  hulgas.  Inimese  bioloogiline,  psühholoogiline  ja  vaimne  areng,  inimese 
elukaar.
3.2.INIMESTE  ERINEVUSED.  Bioloogilised,  psühholoogilised,  vanuselised,  põlvkondlikud, 
kultuurilised,  usulised,  rahvuslikud,  soolised,  isiksuslikud  erinevused.  Erinemine  kui  väärtus. 
Sallivus  kaaslaste  erinevuste  suhtes.  Sotsiaalsed  hoiakud,  stereotüübid,  eelarvamused  jms. 
Sotsiaalne taju, isikutaju. "Mina"- pilt. Sotsiaalne küpsus. Tahe.
3.3.TAJU JA TÄHELEPANU. Aisting ja taju. Tähelepanu. Mälu. Tunded. Mõtlemine ja kõne. 
Meeleseisundid.
3.4.INIMSUHTED JA TUNDED. Suhted teiste inimestega. Armumine. Orienteeritus partnerile. 
Armastus.
3.5.ABIELU  JA PEREKOND.  Abielu  ja  perekond  läbi  ajaloo.  Abieluküpsus.  Abikaasa  valik. 
Abielu- ja perekonna seadusandlik külg. Suhted ja rollid perekonnas. Kodu kui elukeskkond ja 
väärtus igale tema liikmele.
3.6.VANEMLUS JA LAPSED. Ettevalmistus vanemate rolli täitmiseks. Perekonna planeerimine. 
Lapsed  kui  väärtus.  Lapse  areng.  Vanem  lapse  sotsiaalsete  ja  emotsionaalsete  vajaduste 
rahuldajana. Üksikvanem. Puudega laps perekonnas. Lapsevanema vastutus.
3.7.PEREKONNA  OSA  IGA  INIMESE  ELUS.  Perekond  inimese  elu  erinevatel  perioodidel. 
Lahkhelid perekonnas. Lahutus. Uus pere. Surm perekonnas. Kriisid pereelus. Õnnestunud pereelu 
kui  väärtus.  Lapse õigused ja  kohustused.  Terve,  kindlustundega inimene,  tugev perekond kui 
demokraatliku riigi väärtus.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• inimestevahelisi erinevusi ja  erinevuste arvestamise võimalusi igapäevaelus;
• perekonna osa üksikisiku ja ühiskonna elus;
• perekonna planeerimise võimalusi;
• abielu ja perekonna psühholoogilist, füsioloogilist, majanduslikku ja seadusandlikku külge;
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• lapse arengu etappe;
• koduse kasvatuse põhialuseid;

oskab:
• tunnetada iseennast teiste inimeste hulgas;
• teha valikuid ja näha ette võimalikke tagajärgi;
• austada teiste inimeste õigusi ja omandit;
• tunnetada oma vastutust iseenda ja oma tulevase perekonna (abikaasa, lapsed jt lähisugulased) 

ees;
• tunnetada enda kui lapsevanema ja kasvataja rolli;
• kasutada enda, perekonna ja lapse õigusi ja kohustusi käsitlevaid seadusi.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.12. Ühiskonnaõpetus

1. Eesmärk
Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õppija:

• oskab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nähtusi märgata ja mõista;
• oskab seostada Eestis ja rahvusvahelises elus toimuvaid protsesse;
• oskab end määratleda kodanikuna;
• tunneb ühiskonna-alast terminoloogiat;
• tunneb mõningaid ühiskonnateooriaid,
• oskab kasutada teabe hankimisel erinevaid allikaid,
• oskab leida, üldistada, hinnata ja edastada ühiskonda puudutavat teavet;
• suhtub kriitiliselt massiteabesse;
• oskab diskussioonis osaleda ja oma seisukohta kaitsta.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.ÜHISKONNA  STRUKTUUR  JA  KUJUNEMINE  (sissejuhatus  ainesse).  Ühiskonna 
tundmaõppimise vajalikkus. Riik ja rahvas.
3.2.ÜHISKONNA VALITSEMINE. Õigusriigi olemus ja tunnused. Võimude lahusus. Parlament. 
Valitsus.  President.  Maavalitsus.  EV  õigussüsteem  (õigusaktide  hierarhia  ja  kohtusüsteem). 
Kohaliku omavalitsuse ülesehitus ja ülesanded. Demokraatlikud valitsemissüsteemid.
3.3.KODANIKE OSALEMINE AVALIKUS ELUS. Demokraatia põhiideed ja nende teostumine 
kodanikuühiskonnas.  Valimiste  funktsioonid ja korraldamine.  EV Riigikogu valimiste  süsteem. 
Erakonnad  ja  valimised  (valimisnimekiri,  valimisplatvorm,  partei  programm,  propaganda). 
Valimistega seonduvad kodanikuõigused. Kodanikuaktiivsuse vormid. Erinevad huvid ühiskonnas 
ja  nende  realiseerimise  viisid.  Kodanikualgatus,  selle  eesmärgid,  funktsioonid.  Huvigrupid. 
Ametiühingud ja kutseliidud. Mittetulundusühingud. Riigi- ja kodanikukaitse.
3.4.MAJANDUS  JA  HEAOLU.  Turumajandus.  Riigieelarve  tulu-  ja  kulubaasi  kujundamise 
üldpõhimõtted.  Pere  eelarve.  Majandusarengu  ja  inimarengu  seos.  Ebavõrdsus  ühiskonnas. 
Majanduslikud,  sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. Sotsiaalkindlustus  ja sotsiaalabi.  Tööhõive, 
seda mõjutavad tegurid. Tööseadusandluse alused. Meetmed tööpuuduse vastu. Töötute sotsiaalne 
kaitse.
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3.5.RAHVUSVAHELINE  KOOSTÖÖ  JA  JULGEOLEK  EUROOPAS.  Eesti  ja  tähtsamad 
rahvusvahelised koostööorganisatsioonid Euroopas: EN, EL, NATO.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• teab, milline on ühiskonna struktuur;
• tunneb demokraatlikku valitsemise süsteemi ja põhimõtteid;
• teab oma põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi;
• teab eurointegratsiooni probleeme ja võimalusi;

oskab:
• oskab  määratleda  oma  kohta  ja  võimalusi  kaasaja  maailmas,  töötada  ja  elada 

turumajanduslikus ühiskonnas, osaleda ühiskonnaelus, kaitsta oma huve ja õigusi;
• oskab leida sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, seda süstematiseerida ja kasutada.

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.13. Muusika

1. Eesmärgid
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviide ja ühiskonna arengus;
• kujundab valmisoleku ühiseks muusikategevuseks;
• kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab erinevaid kultuure mõista ja hinnata;
• oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata;
• omandab teadmisi muusikaajaloost tuntud heliloojate loomingu kaudu;
• rakendab põhikoolis omandatud muusikaalaseid teadmisi ja oskusi;
• rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu: külastab kontserte ja muusikalavastusi, oskab oma 

arvamusi põhjendada.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.VANAAEG.  Vanad  kultuurrahvad  ja  muusika.  Vanakreeka  ja  Vanarooma  mütoloogia  ja 
muusika (tragöödia, komöödia).
3.2.KESKAEG. Ülevaade ajastust ja muusikast. Romaani ja gooti stiil. Kristlus kui Lääne-Euroopa 
kultuuri arengu tugevaim mõjutegur. Vaimuliku muusika areng. Gregooriuse koraal. Polüfoonilise 
mitmehäälsuse teke.  Liturgiline draama. Müsteerium. Rändlaulikud. Rüütlipoeesia. Pillid
3.3.RENESSANSS.   Ülevaade  ajastust  ja  muusikast.  Humanism,  protestantism, 
vastureformatsioon  ja  muusika.  Missa.  Ilmalik  laul  ja  seltskonnamuusika.  Madrigal. 
Homofoonilise  mitmehäälsuse  teke.  Protestantlik  koraal.  Heliloojad  ja  juhtivad  muusikamaad. 
Palestrina. Orlandus Lassus. 
3.4.BAROKK.  Ülevaade  ajastust  ja  muusikast.  Ooperi  teke.  Oratoorium  (kantaat,  passioon). 
Instrumentaalmuusika:  concerto  grosso,  soolokontsert.  Juhtivad  muusikamaad  ja  heliloojad: 
Vivaldi, Bach, Händel.
3.5.KLASSITSISM.  Valgustusajastu  iseloomustus.  Instrumentaalmuusika  areng  –  ansamblid, 
orkestrid.  Sonaat  vormi  ja  zanrina.  Sümfoonia.  Kontsert.  Keelpillikvartett.  Ooperi  areng.  Viini 
klassikud – Haydn, Mozart, Beethoven.
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3.6.ROMANTISM. Romantismi ideed ja rahvuslus. Instrumentaalmuusika areng. Programmilise 
muusika  teke.  Sümfooniline  poeem.  Soololaul.  Miniatuursed  zanrid:  etüüd,  prelüüd,  nokturn, 
tantsud.  Lavamuusika.  Juhtivad  muusikamaad  ja  heliloojad.  Schubert,  Chopin,  Liszt,  Verdi, 
Tsaikovski, Grieg.
3.7. SAJANDI MUUSIKA. Ülevaade ajastust  ja muusikast.  Operett.   Muusikal.  Filmimuusika. 
Hilisromantism.  Mahler.  Impressionism.  Debussy.  Ekspressionism.  Schönberg.  Neoklassitsism. 
Stravinski. Sümfooniline jazz. Gershwin. Avangardism. Cage. Postmodernism. Pärt.
3.8.EESTI MUUUSIKA. Rahvalooming.  Regivärsiline rahvalaul.  Uuem rahvalaul.  Laulupidude 
traditsiooni algus: Kunileid, Saebelmann, Thomson, Hermann. Esimesed professionaalid: Härma, 
Türnpu. Tobias,  A. Kapp – eesti  professionaalsed heliloojad.  Rahvusliku koorimuusika rajajad: 
Saar, Kreek. Rahvusliku instrumentaalmuusika rajaja Eller. Rahvusliku lavamuusika rajajad E.
Aav, Tubin, E. Kapp, Tamberg. Eesti modernism 1956–1970. Heliloojad Ernesaks,
Tormis, Pärt,  Rääts, Tüür,  Sisask.
Eesti tuntumad muusikakollektiivid, interpreedid, dirigendid. Muusikafestivalid. 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• erinevate ajastute muusikat ja muusikainstrumente;
• ajastute tuntumaid heliloojaid ja nende teoseid;
• olulisi muusikaalaseid termineid ja oskab neid kasutada;
• koostab muusika – alaseid referaate;
• huvi ühislaulmise vastu;

oskab:
• määratleda ja iseloomustada eri ajastute muusikat ja heliloojaid;
• muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ja hinnata;
• rakendada omandatud muusikateadmisi ja oskusi muusika analüüsimisel ja musitseerimisel;
• lahendada talle antud ülesannet ( kontserdi – arvustus analüüs);

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

4.14. Kunstiõpetus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab teadmisi kunstiliikidest ja nende arenguloost;
• õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid;
• õpib vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• arendab kujutlusvõimet, vaatlusvõimet ja abstraktset mõtlemist;
• arendab ruumilist, kujundilist ja abstraktset mõtlemist käelise tegevuse kaudu;
• arendab loovust ja katsetamisjulgust.

2. Nõuded õpingu alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KULTUUR JA KUNST.
3.2. KULTUURI JA KUNSTI MÕISTE. Kunst ühiskonnas ja selle erinevad käsitlusviisid. Kunsti 
liigid (mõisted ja kirjeldus).
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3.3.  ÜLDINE  KUNSTIKULTUURI  AJALUGU.  Kunsti  tekkimine  ürgajal.  Idamaade  ja 
antiikkunst. Mesopotaamia ja Egiptus, Egeus ja Kreeka, etruskid ja Rooma. Varakristlik, Bütsantsi 
ja  Vana-Vene  kunst.  Romaani  ja  gooti  kunst.  Renessanss,  barokk  ja  rokokoo.  Klassitsism ja 
romantism. Realism. Naturalism ja impressionism. 20. sajandi I poole kunst enne ja pärast Esimest  
maailmasõda:  postimpressionism,  sümbolism,  juugend  /  art  déco,  kubism,  Bauhaus, 
ekspressionism, sürrealism. 20. sajandi II poole kunst: modernism ja postmodernism, popkunst, 
kontseptualism, hüperrealism, installatsioon, tegevuskunst, kineetiline kunst.
3.4.  KUNST  EESTIS.  Kunsti  alged.  Kunst  Eestis  keskajast  19.  sajandini.  Baltisaksa  kunst. 
Sajandivahetuse  kunst.  Kunst  nõukogude  okupatsiooni  ajal.  Kunst  taasiseseisvunud  Eesti 
Vabariigis.  Kaasaegne  Eesti  kunst.  Eesti  arhitektuur.  Kunstistiilid  Eesti  ehituskunstis  (gootika, 
renessanss,  barokk,  klassitsism,  eklektika,  juugend).  Esimese  maailmasõja  järgne  ehituskunst: 
rahvusromantiline stiil, funktsionalism, orgaaniline arhitektuur jne. Arhitektuurimälestiste kaitse. 
Tallinna arhitektuur. Eesti rahvakunst ja rahvakultuur.
3.5. KUNST JA KESKKONNA KUNSTILINE KUJUNDAMINE
3.5.1.KOMPOSITSIOON.  Pildi  põhitegurid  –  punkt,  joon,  pind,  mahulisus.  Pildi  muutujad  – 
kooste-elementide  asendi,  suuna  ja  kaugusvahede  muutumine  ning  tihedus.  Kompositsiooni 
väljendusvahendid. Vabalt valitud kompositsiooniharjutus.
3.5.2.VÄRV. Värvi tajumine – selle füüsikalised, füsioloogilised ja psühholoogilised omadused. 
Värviõpetus – värvide segamine ja segunemine, nende korrastussüsteemid, kontrastid, kooskõlad. 
Värvi funktsioonid maalis ja kunstiliselt kujundatavas keskkonnas. Vabalt valitud värviharjutus.
3.5.3.JOONISTAMINE.  Joonistamise  väljendusvõimalused  –  piirjoone,  varjundi  ja  faktuuri 
kasutamine.  Joonistamisvahendid  –  grafiitpliiatsid,  süsi,  värvipliiatsid,  kriit  jm.  Vabalt  valitud 
harjutused.
3.5.4.MAALIMISTEHNIKAD.  Akvarell.  Kattevärvid  –  guašš,  polüvinüülatsetaattempera, 
akrüülvärvid, õlivärvid ja õlitempera, pastellid.
3.5.5.RUUMI KUNSTILINE KUJUNDAMINE.  Ruumi  kujundamise  põhialused.  Värvikasutus, 
valgus, terviku loomine. Vabalt valitud harjutus.
3.5.6.ORNAMENT.  Liigitamine.  Ornamendi  ajaloost.  Stiliseerimine,  geometriseerimine. 
Ornamendi organiseerimise printsiibid.  Vabalt valitud harjutused (stiliseerimine,  piiramata pind, 
geometriseerimine).
3.5.7.TEHNILISED  KUJUTAMISVIISID.  Väärtusperspektiivist  illusoorse  perspektiivini. 
Ruumilise kujutamise võimalused – stereoskoop. Projektsioonjoonestamine: tsentraal-, paralleel- ja 
ristprojektsioon, frontaal- ja diameetriline aksonomeetria, kaks- ja kolmvaated.
3.5.8.KAUBANDUSLIK  PILT.  Reklaam  –  selle  tootmine,  funktsioon  ja  strateegia.  Pildi 
kasutamise võimalused reklaamis. Kiri. Tarbegraafika.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kunsti liike ja  olulisemaid kunstialaseid mõisteid;
• visuaalse kunstikultuuri arenguloo perioode, stiile ja kunstivoole;
• silmapaistvamaid Eesti kunstnikke;
• huvi kunstiloomingu vastu, kunstikultuuri väärtuste säilitamise, kaitsmise ja edasiarendamise 

vastu.
oskab:

• kunstiloomingus kasutada elementaarseid töövahendeid, tehnikaid ja materjale;

5. Hindamine
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.
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4.15. Kehaline kasvatus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab aktiivse eluhoiaku ja tervisliku eluviisi ning on kehaliselt arenenud;
• omandab teadmised, oskused ja harjumuse iseseisvaks tervistavaks sportimisharrastuseks;
• omandab  igapäevaeluks  ja  kutsetööks  vajalikud  oskused  (ergonoomilised  tööasendid  ja  – 

võtted, kehalise tegevuse ohutustehnika, esmaabi);
• omandab käsitluse tervise- ja võistlusspordist kui ühiskonna kultuuri osast;
• omandab moraalse ja kehalise valmiduse riigikaitseks.

2. Nõuded õpingute alustamiseks 
Puuduvad

3. Õppesisu 
3.1.  KEHALISTE  HARJUTUSTEGA  TEGELEMISE  MÕJU  ORGANISMILE.  Iseseisvaks 
sportimiseks vajalikud teadmised(sh harjutamismeetodid, isikliku hügieeni ja ohutustehnika nõuete 
tundmine)  tegelemiseks  erinevatel  spordialadel.  Taastumine.  Enesekontroll  (pulsi-  ja  vererõhu 
näitajad puhkeseisundis, harjutamisel ja taastumisel; oskus hinnata oma kehalist vormisolekut ja 
tervislikku seisundit). Kehalise koormuse planeerimine (treeningu maht ja intensiivsus, treeningute 
sagedus).  Lihtsamate  spordivigastuste  esmaabi.  Tervisesportlase  toitumine  ja  joogireziim. 
Organismi karastamine. Riietus ja selle valik sõltuvalt spordialast ja väliskeskkonna tingimustest. 
Kehalist  võimekust  määravad  tegurid.  Treeningu  iseärasused  aeroobses  ja  anaeroobses  faasis. 
Kehaliste  harjutustega  (tervisespordiga)  tegelemise  tähtsus  tulevastele  emadele.  Kehaliste 
harjutuste  kasutamine  preventiivsel  ja  ravival  eesmärgil.  Sport  ühiskonnas  Rahvusvahelised  ja 
kohalikud võistlused. Tuntud tippsportlased.
3.2.  VÕIMLEMINE.  Rühti  korrastav  ja  treeniv  võimlemine.  Vabaharjutused  ja  harjutused 
vahenditega( pall, hüpits, võimlemiskepp jms.). Koordinatsiooniharjutused. Lõdvestusharjutused. 
Akrobaatika: tirelite ja seisude (turiseis, tiritamm jt) erinevad variandid. Ratas kõrvale. Toengud ja 
ripped võimlemisriistadel  (varbsein,  rööbaspuud,  kang).  Raskuste  tõstmise  ja  ronimise  tehnika. 
Kandmisvõtted. Tasakaaluharjutused (poomil, võimlemispingil); tasakaalu-harjutused paarilisega. 
Virgutusvõimlemise  (hommikuvõimlemine,  töövõimlemine)  kompleksi  koostamine.  Aeroobika. 
Teadmised ja oskused jõusaalis harjutamiseks (atleetvõimlemise alused, sh jõumasinate ja kangi 
kasutamine,  ohutusnõuded  ja  julgestamine).  Seltskonnatantsud  ja  tantsumängud. 
Harjutuskombinatsiooni  või  esinemiskava  koostamine  ja  sooritamine  muusika  saatel. 
Atleetvõimlemise harjutuskomplekside koostamine.
3.3.  KERGEJÕUSTIK.  Kergejõustiklase  eelsoojendus.  Kiir-  ja  pikamaajooksu  tehnika. 
Jooksupaiga  valik,  harjutamise  aeg  ja  varustus;  harjutamise  metoodika  (jooksutempo  valik, 
koormuste  määramine).  Cooperi  test.  Paigalt  ja  hoojooksult  hüpete  tehnika.  Harjutused 
hüppevõime arendamiseks. Viskeharjutused (visked, heited, tõuked). Jooksu-, hüpete ja heidete-
visete tehnika täiustamine. Jooksuvõistlused: võistlustaktika. Koolisiseste kergejõustikuvõistluste 
planeerimine, korraldamine ja kohtunikutegevus.
3.4.  SPORTMÄNGUD.  Korvpall.  Võrkpall.  Sportmängija  eelsoojendus.  Põhiliste 
mänguelementide  tehnika  (põrgatamine,  erinevad  sööduviisid,  pealevisked;  alt-  ja  ülaltsööt, 
palling,  pallingu  vastuvõtt,  blokeerimine).  Korv-  ja  võrkpalli  võistlusmäärused.  Korvpall: 
positsioonivisked; mees-mehe kaitse, maa-ala kaitse; pressing. Võrkpall: ründelöögid, pettelöögid. 
Valitud sportmängu tehnika ja taktika täiustamine. Kohtunikutegevus. Võistlus-süsteemid (turniir; 
kahe ja ühe kaotuse süsteemid).
3.5.  ÜLDKEHALINE ETTEVALMISTUS.  Kehaliste  võimete  arendamine  (vastupidavus,  jõud, 
painduvus, osavus, kiirus). Kehaliste  võimete iseseisva arendamise metoodika:  harjutuste valik, 
treeningute  sagedus  ja  koormus.  Jõu-  ja  venitusharjutused  (stretcing-võimlemine). 
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Atleetvõimlemine.  Aeroobika.  Tasakaalu ja koordinatsiooniharjutused.  Presidentidest.  Kaitseväe 
kehalise kasvatuse testid. Osavõtt 3-4 päevasest riigikaitse- ja /või matkalaagrist.
3.6.  UJUMINE.  Sportlikud  ujumisviisid:  rinnuli-  ja  selilikrool,  rinnulibrass.  Stardihüpe  ja 
selilistart.  Pöörded  rinnuli-  ja  seliliujumisel.  Ohutusnõuded  ujumispaikades.  Käitumine 
õnnetusjuhtumite  korral.  Sportlike  ujumisviiside  tehnika  täiustamine.  Väsinud  ujuja  transport. 
Uppuja päästmise võtted. Mängud vees. Vesivõimlemine.
3.7.  ORIENTEERUMINE.  Orienteerumiskaardi  ja  kompassi  lugemine.  Liikumine  maastikul 
kaardi  ja  kompassi  järgi.  Jooksukiiruse  ja  sammupikkuse  valik  erinevatel  maastikutüüpidel. 
Orienteerumisraja  läbimise  tehnika  täiustamine;  raja  läbimise  taktika.  Orienteeruja  treening. 
Orienteerumisvõistlused: osavõtt ja korraldamine.
3.8. SUUSATAMINE. Suusatamistehnikate põhialused: klassikaline sõiduviis, vabatehnika; tõusu- 
ja laskumisviisid; pöörded ja pidurdamised. Suusatehnika täiustamine; suusatehnika valik vastavalt 
maastiku  iseärasustele.  Suusavarustuse  valik  ja  hooldamine;  määrded  ja  määrdetehnika. 
Suusamatkad ja suusavõistlused.
3.9.  ENESEKAITSE.  Füüsilistest  kontaktidest  ja  vägivalla  kasutamisest  hoidumine,  käitumine 
ründe korral (enesekaitse psühholoogia). Kukkumised. Põhilöögid käte ja jalgadega. Blokeerimine. 
Vabanemine haardest.  Võtted kallaletungija  peatamiseks.  Valuvõtted.  Enesekaitsevõtete  tehnika 
täiustamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kehaliste harjutustega tegelemise (tervise- ja võistlusspordi) mõju organismile;
• õpitud spordialade tehnika põhialuseid;
• soojendus- ja lõdvestusharjutuste tähtsust vigastuste vältimisel;
• enesekontrollivõtteid ja õpitud spordialade ohutusnõudeid;
• sagedamini esinevaid spordivigastusi, nende põhjusi ja esmaabi;
• iseseisva harjutamise põhimõtteid ja õpitud spordialade harjutamise metoodikat;
• organismi karastamise võtteid ja nende mõju organismile;
• põhiliste füsioloogiliste näitajate parameetreid puhkeolukorras, treeningul ja taastumisel;
• rahvusvahelisi ja tähtsamaid kohalikke võistlusi ja tuntud sportlasi;
• uppuja päästmise võtteid. 

oskab:
• tegelda  iseseisvalt  õpitud  spordialadega,  valida  alaspetsiifilisi  soojendusharjutusi,  treenida, 

võistelda, taastuda;
• arendada  oma  kehalisi  võimeid,  valida  üldarendavaid  vahendita  ja  vahendiga  harjutusi 

erinevatele lihasrühmadele;
• joosta erinevas tempos;
• hüpata paigalt ja hoojooksult;
• visata hoojooksult;
• harjutada jõusaalis;
• kasutada põhilisi suusatamistehnikaid, laskumis- ja tõusuviise; pöördeid suuskadel;
• liikuda looduses kaardi ja kompassi järgi;
• sooritada ühe tireli variandi, ratta kõrvale, tiririppe varbseinal;
• sooritada 3-4 lihtsamat enesekaitsevõtet;
• kasutada enesekontrollivõtteid treeningul, puhkeolukorras ja taastumisel;
• koostada töövõimlemise komplekse arvestades eriala profiili;
• kasutada kehalisi harjutusi stressi maandamiseks ja ravi-profülaktilisel eesmärgil;
• valida harjutuspaiku, aega ja varustust sõltuvalt väliskeskkonna tingimustest ja spordiala ning 

treeningu iseärasustest;
• organiseerida võistlusi ja tegutseda kohtunikuna;
• abistada ja julgestada kaaslasi harjutuste sooritamisel;
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• anda esmaabi spordivigastuste puhul.

5. Hindamine 
Mooduli  hinne  kujuneb  jooksvate  ja  arvestuslike  hinnete  tulemusena,  koondhinne  kantakse 
lõputunnistusele.

V LÕPUEKSAM

1. Eesmärk
Võimaldada õppijal demonstreerida oma erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning luua eeldused 
Maastikuehitaja II või III kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 
Omandatud  on  üld-  ja  põhiõpingute  ning  valitud  valikõpingutes  esitatud  õppesisu,  samuti  on 
läbitud praktika.

3. Eksami sisu 
Lõpueksam koosneb teoreetiliste teadmiste osast ja praktiliste tööde teostamisest. 
1.  EKSAMITEEMAD.  Plaanimaterjali  lugemine  (mõõtakava),  jooniste  koostamine, 
materjalimahtude arvutamine, arvutusülesanded; kalkulatsioon; maaRYL kasutamine; materjalide 
tundmine, elus ja eluta materjal; värvuse ja kompositsiooni ülesanne. 
2. PRAKTILINE RAJAMINE. Ehitamine, rajamine ja hooldamine: töövahendite ja -võtete valik; 
rajatava objekti mahamärkimine; sillutiste rajamine ja äärekivi paigaldamine; trepi ja müüri sh tu-
gimüüri, tara, terrassi, pergola või võreseina, väikese silla, palissaadi ehitamine; veesilma, istutus-
ala, muru, turbaaia ja kiviktaimla rajamine ning hooldamine, heki rajamine ja lõikamine; puu võra 
kujundamine jms.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• erinevaid maastikuehituses kasutatavaid materjale;
• värvuse ja kompositsiooni põhimõtteid;

oskab:
• lugeda haljastusplaani;
• koostada jooniseid;
• arvutada materjalide mahtusid;
• kasutada maaRYLi;
• valida õigeid vahendeid ja töövõtteid;
• rajatavat objekti maha märkida;
• rajada sillutist ja paigaldada äärekivi;
• rajada treppi ja erinevaid müüre;
• ehitada ja paigaldada tara;
• ehitada terrassi, pergolat, võreseina, väikest silda, palissaadi;
• rajada ja hooldada veesilma, istutusala, muru, turbaaeda, kiviktaimlat;
• rajada ja lõigata hekki;
• teostada puuvõra kujunduslõikust.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• teoreetiliste teadmisi; 
• praktiliste tööde teostamise oskust. 

Lõpueksami hinne kujuneb: 
• teoreetiliste teadmiste kontroll – 20%; 
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• praktiliste tööde teostamine – 80%.

VI LISAD

LISA 1 Aianduse alused praktiliste tööde nimekiri 

1) Kasvuala ettevalmistamine: 
1. väetamine ja pritsimine vastavalt juhistele, 
2. kaevamine, 
3. freesimine, 
4. tasandamine.

2) Turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele. 
3) Generatiivne paljundamine:

5. seemnete külviks ettevalmistamine, 
6. külvikoha ettevalmistamine
7. külvamine, 
8. piserdamine või kastmine
9. pikeerimine,
10. potistamine. 

4) Vegetatiivne paljundamine:
• jagamisega, 
• haljaspistikutega,  
• võrsikutega
• sibulatega
• tütartaimedega
• juurevõsuga
• silmastamisega, oksastamisega

5) Etikettimine
6) Istutamine
7) Kasvuala hooldamine:

1. kobestamine, 
2. kõplamine leht- ja välkkõplaga
3. rohimine, 
4. harvendamine,
5. muldamine, 
6. toestamine, 
7. multšimine, 
8. kastmine, 
9. väetamine vastavalt juhistele, 
10. taimekaitsetööd vastavalt juhisele
11. saagi koristamine
12. saagi esmane töötlemine ja säilitamine
13. seemnete varumine, puhastamine ja pakkimine
14. taimede talveks ettevalmistamine. 

8) Lõikustööd: 
• lõikevõtted (pintseerimine, kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõige); 
• puu ja põõsa harvendamine.

9) Aiatööriistade kasutamine ja korrashoid 
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10) Aiatöömasinate (muruniiduk, trimmer, hekilõikur ja mullafrees) kasutamine  
11) Murude rajamine ja aastaringne hooldamine 
12) Teede rajamine ja aastaringne hooldamine
13) Dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine

LISA 2  Aianduse alused osamoodulite hindamine

1. TAIMEKASVATUSE ALUSED (2+2õn)
 

1.1. Taimekaitse
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
1. Klassitunnid -  50 % tundide mahust:

• loengutes  kirjeldatakse  taimekahjustajate  klassifikatsiooni  ja  enamlevinud  haiguste  ja 
kahjurite kahjustuspilti  ning tõrjeviise. Õpetatakse taimekahjurite looduslike vaenlasi. 

• teavitamine  tõrjevahendite hoiustamisest ning töö teostamine ohutult vastavalt juhendile. 
2. Praktiline töö õpikeskkonnas – 50 % tundide mahust:

• sügisesed ja kevadised (suvised) õppekäigud kooli ümbruses (park, lilleaed, köögiviljaaed, 
viljapuuaed) näidates välitingimustes kahjustajaid ning nende kahjustuspilte ja tutvustades 
iga haiguse või kahjuri puhul ka nende tõrjeviise;

• enamlevinud taimekahjustajate tundmaõppimine; 
• enamlevinud kasurite tundmaõppimine; 
• taimekaitsetöö läbiviimine vastavalt juhendile.

Käsitletavate taimekahjustajate loetelu: 
(1) Kahjurid:

1) nematoodid
• kartuli - kiduuss;
• sibulaingerjas;

2) kõhtjalgsed:
• teod
• nälkjad

3) ämblikulaadsed:
• punane kedriklest;
• sõstra-pahklest;
• maasikalest
• sibula-juurelest
• viljapuu-võrgendilest

4) vaegmoondelised putukkahjurid:
• kapsa-tuhktäi;
• veritäi;
• keerutäi
• kublatäi
• kasvuhoone - karilane;
• lehekirbud;
• tirdid 
• lehetäid;
• lutikad; 
• viljapuu-kilptäi;
• ripslased 
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5) Täismoondelised putukkahjurid
• lehekärsakad; 
• viljakukk
• liiliakukk
• klaastiivad; 
• koid; 
• maakirbud; 
• mardikad; 
• mähkurid; 
• naksurlased; 
• põrnikad; 
• rõngakedrik
• rootsi kärbes
• sibulakärbes
• porgandikärbes
• kapsaliblikad
• külmavaksik
• mailased
• vaablased
• õielõikajad 
• öölased
• pahksääsed

(2) Haigused:
• Äärislaiksus
• Lumiseen
• Odra-triiptõbi
• Tungaltera
• Nisu kõvanõgi
• Kaera-, nisu- ja odra lendnõgi
• kuivlaiksus
• antraknoos
• bakterioos
• ebajahukaste
• hahkhallitus
• helelaiksus
• jahukaste
• hõbekärn
• mustkärn
• tomati-ruugehallitus
• kartuli-fomoos
• kärntõbi
• laikpõletik, tõusmepõletik, tüvepõletik, lehepõletik
• lehevarisemistõbi
• ploomi kott-tõbi
• mosaiik
• mädanikud:  lehemädanik,  pruunmädanik,  mustmädanik,  valgemädanik,  luuviljaliste 

mädanik, puuviljamädanik
• nuuter
• närbumistõbi
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• roosted
• tüvevähk

(3) Kasurid ehk kahjurite looduslikud vaenlased:
• jooksiklased
• kiilassilm
• konnad
• lepatriinu
• linnud
• röövlest
• siilid.

II. Õpitulemuste hindamine:
a. taimekahjustuspildi põhjal kahjustaja ära tundmine ning tõrjeaegade ja  -viiside teadmine 

– 80% hinde väärtusest;
b. juhendi  alusel  keemilise  tõrje  läbiviimise  tingimuste  kirjeldamine  ja  selleks  vajalike 

isikukaitsevahendite teadmine ning tundmine - 10 % hinde väärtusest;
c. reaalne  taimekaitse  käsipritsi  kasutamine  ning  taimekaitsetööde  läbiviimine  vastavalt 

juhendile loodussõbraliku tõrjevahendiga - 10 % hinde väärtusest. 

1.2. Mullaõpetus 
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks: 
1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• muldade füüsikalised ja keemilised omadused ning nende mõjutamise võimalused; 
• mineraalsed ja orgaanilised mullaparendusained; 
• kasvusubstraatide liigid, sh kompostid ja nende valmistamine;
• orgaanilised, mineraalsed ja sünteetilised multšid ning nende kasutamine ja mõju mullale.

2. Praktiline töö õppekeskkonnas 50% tundide mahust:
• mulla happesuse määramine;
• mulla lõimise määramine;
• turba- ja mullasegude valmistamine vastavalt juhistele;
• aianööri kasutamine;
• kasvuala ettevalmistamine;
• maa kaevamine;
• freesimine;
• kobestamine;
• kõplamine;
• rohimine;
• rehitsemine;
• multšide kasutamine.

Käsitletavate enamlevinud umbrohtude loetelu: 
• hanijalg; 
• harilik hiirekõrv; 
• harilik linnurohi; 
• harilik maajalg; 
• harilik naat; 
• harilik orashein; 
• harilik puju; 
• harilik võilill; 
• kesalill; 
• kõrvenõges; 
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• murunurmikas; 
• paiseleht; 
• põld-harakalatv; 
• põldkannike;
• põld-litterhein; 
• põldmünt; 
• põldohakas; 
• põld-piimohakas; 
• põldsinep; 
• raudnõges; 
• roomav madar; 
• roomav tulikas; 
• valge hanemalts; 
• vesihein; 
• väike oblikas. 

II. Õpitulemuste hindamine:
• teoreetilise osa vastamine - 30% hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 60% hinde väärtusest;
• taimede tundmine – 10% hinde väärtusest. 

1.3. TAIMEMORFOLOOGIA 1õn 
       TAIMEFÜSIOLOOGIA 1õn
       TAIMESÜSTEMAATIKA 1õn
       TAIMEKOOSLUSED 1õn
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• taimede tähtsus, süstemaatika, ehitus, areng ja kasv ning paljunemine; 
• taimekooslused.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:
• taime ehituse tundmaõppimine;
• õppekäigud erinevatesse taimekooslustesse;
• taimede korjamine, määramine taimemääraja abil ja taimede vastamine;
• herbaariumi koostamine.

Käsitletavate taimeperekondade loetelu:
1) Paljasseemnetaimed:

• jugapuu;
• kadakas; 
• kuusk;
• mänd;

2) Katteseemnetaimed:
• haab;
• jalakas;
• kask; 
• lepp;
• lodjapuu;
• paju;
• pihlakas;
• pärn;
• sarapuu;
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• sõstar;
• tamm;
• toomingas;
• tuhkpuu;
• vaher.

3) Samblad:
• karusammal;        
• laanik;
• lehviksammal;
• palusammal;
• turbasammal.

4) Sõnajalgtaimed:
• kilpjalg;
• laanesõnajalg.

5) Muud eostaimed:
• kold;
• osi.

6)  Õistaimed:
• angervaks;  
• harakputk; 
• hiirehernes; 
• härjasilm; 
• imikas; 
• jumikas; 
• kanarbik;  
• kannike;
• karuputk; 
• kellukas; 
• kopsurohi; 
• kukehari; 
• kuldvits 
• kullerkupp 
• käbihein; 
• liivatee; 
• lõosilm; 
• maajalg; 
• maavits; 
• madar; 
• mailane; 
• maran;  
• mesikas; 
• metspipar; 
• naistepuna; 
• pajulill 
• pune; 
• raudrohi; 
• ristik; 
• seahernes; 
• sinilill; 
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• tulikas; 
• varsakabi; 
• vereurmarohi; 
• vesiroos;        
• ülane. 

7) Üheidulehelised taimed:
• kaer;
• nisu;
• oder; 
• rebasesaba;
• rukis;
• tarn;
• võhumõõk.

II. Õpitulemuste hindamine:
• teoreetilise  osa vastamine - 40 % hinde väärtusest;
• taimede ja taimeosade tundmise kontroll toimub iga matka lõpus– 50 % hinde väärtusest;
• herbaariumi  koostamine:  taimede  määramise  õigsuse  ja  nõuetekohase  vormistuse 

hindamine – 10 % hinde väärtusest.

1.4. PUITTAIMED
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• puittaimede  eluvormid:  puud,  põõsad,  liaanid,  kääbuspõõsad,  poolpõõsad.  Igi-  ja 
suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad.

• puittaimede  kasvukohanõuded,  külma-  ja  talvekindluse,  eluea  pikkus,  kasvukõrgus, 
haabitus, õitsemise ajad, nende paljundamine ja kasvunõuded.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:
• puittaimede üheaastaste okste määramine ja vastamine;
• puittaimede fenoloogilised vaatlused; 
• lehtpuude ja –põõsaste herbaariumi koostamine ja iseseisev töö; 
• puittaimede viljade tundmaõppimine ja söödavate viljadega taimed;
• õppekäik arboreetumitesse või haljasaladele;
• puittaimede paljundamine;
• puittaimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• puittaimede harvendamine;
• puittaimede lõikamine ja kujundamine juhendi alusel;
• taimede talveks ettevalmistamine.

Käsitletavate puittaimede perekondade loetelu:
1) Okaspuud:

• ebaküpress;
• ebatsuuga;
• elupuu;
• jugapuu;
• kadakas;
• kuusk;
• lehis;
• mikrobioota;
• mänd; 
• nulg:
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2) Lehtpuud ja -põõsad:
• aktiniidia;
• deutsia;
• ebajasmiin;
• eerika;
• elulõng;
• enelas;
• forsüütia;
• hobukastan;
• hortensia;
• jalakas;
• kanarbik;
• kask;
• kibuvits; 
• kikkapuu;
• kontpuu;
• kukerpuu;
• kuldvihm;
• kuslapuu;
• leeder;
• lepp;
• lodjapuu; 
• lumimari;
• läätspuu;
• mahoonia;
• metsviinapuu;
• näsiniin;
• paju;
• pappel; 
• pihlakas; 
• pukspuu;
• põisenelas;
• põõsasmaran;
• pähklipuu;
• pärgenelas;
• pärn;
• pöök;
• rododendron;
• saar;
• sarapuu;
• sirel; 
• sõstar;
• tamm;
• tobiväät;
• toompihlakas;
• tselaster;
• tuhkpuu;
• ubapõõsas;
• vaher; 
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• viirpuu;
• äädikapuu.

II. Õpitulemuste hindamine:
• teoreetilise  osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
• taimede tundmise kontroll – 40 % hinde väärtusest;
• herbaariumi  koostamine:  taimede  määramise  õigsuse  ja  nõuetekohase  vormistuse 

hindamine – 10 % hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 20% hinde väärtusest.

1.5. ROHTTAIMED
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

• rohttaimede eluea pikkus;
• suvikud ja nende kasvunõuded;
• püsikud  sh  eostaimed,  sibul-,  mugul-  ja  mugulsibullilled,  kõrrelised  ja  veetaimed  ning 

kasvunõuded;
• katmikkultuurid ja nende kasvunõuded;
• toataimed, nende paljundamine ja kasvunõuded.

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:
• suvikute,  püsikute  sh   eostaimede,  sibul-,  mugul-  ja  mugulsibullillede,  kõrreliste, 

veetaimede ja sisehaljastustaimede tundmaõppimine; 
• generatiivne ja vegetatiivne paljundamine; 
• suvikute, püsikute sh  eostaimede, sibul-, mugul- ja mugulsibullillede, kõrreliste istutamine 

ja kasvuaegne hooldamine;
• taimede talveks ettevalmistamine;
• katmikala lillekultuuride istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• toataimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine. 

Käsitletavate taimeperekondade loetelu:   
(1) Suvelilled:

• aedaster;
• begoonia; 
• kannike; 
• kivikilbik; 
• kosmos; 
• lobeelia; 
• lõosilm; 
• lõvilõug; 
• mungalill; 
• nelk;
• peiulill; 
• petuunia; 
• pruudisõlg;  
• päevalill; 
• päsmaslill;  
• raudürt; 
• rebashein;
• ristirohi;  
• saialill;
• sõrmkübar.  
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(2) Püsilillede perekonnad:
1) Eostaimed:

• maarjasõnajalg;
• naistesõnajalg.

2) Püsikud:
• akakapsas;
• aster;
• astilbe;
• aubrieeta;
• bergeenia;
• hanerohi;
• helmikpööris;
• hosta;
• härjasilm;
• igihali;
• kipslill;
• kivirik; 
• kukehari;
• kukekannus;
• kurekell;
• kurereha;
• käoking;
• leeklill;
• magun;
• maikelluke;
• murtudsüda;
• nelk; 
• pojeng;
• priimula;
• päevaliilia;
• siilkübar. 

3) Külmakindlad sibultaimed:
• hüatsint; 
• krookus; 
• lauk;
• liilia;
• lumikelluke; 
• märtsikelluke;
• nartsiss;
• püvilill;
• sügislill;
• tulp.

4) Külmaõrnad sibultaimed:
• daalia; 
• gladiool;
• kanna.

5) Kõrrelised heintaimed:
• aruhein; 
• hirss;
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• kastik;
• oder;
• piiphein;
• siidpööris;
• sinihelmikas;
• tarn;
• vareskaer;
• värihein.

6) Vee- ja kaldataimed:
• varsakabi; 
• vesiroos;
• võhumõõk.

7) Katmikkultuurid: 
• flamingolill;
• krüsanteem;
• liilia;
• nelk;
• roos.

8) Toataimed:           
• alpikann;
• asalea;
• begoonia;     
• datlipalm; 
• draakonipuu;     
• havisaba;  
• hibisk; 
• kalanhoe; 
• kalla; 
• kuuking; 
• lehtliilia 
• lülikaktus;  
• nefroleep; 
• nõelköis; 
• näsakaktus; 
• tsissus; 
• tups-rohtliilia; 
• tõlvlehik 
• tääkliilia; 
• viigipuu. 

II. Õpitulemuste hindamine:
• teoreetilise  osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
• taimede tundmise kontrollimine – 30 % hinde väärtusest;
• praktiliste tööde tegemise oskus – 40% hinde väärtusest.

1.6. TARBETAIMED
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
1. Klassitunnid 50% tundide mahust: 

• köögiviljakultuurid,  maitse-  ja  ravimtaimed,  katmikkultuurid,  nende  paljundamine  ja 
kasvunõuded;
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• puuvilja- ja marjakultuurid, nende paljundamine ja kasvunõuded.
2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

• tarbetaimede tundmaõppimine ning degusteerimine;
• õppekäigud köögivilja-, marja- ja puuviljaaeda;
• taimede tundmaõppimine erinevates kasvufaasides;
• tarbetaimede paljundamine;
• tarbetaimede istutamine ja kasvuaegne hooldamine;
• viljapuude ja marjapõõsaste harvendamine;
• viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine ja kujundamine juhendi alusel;
• saagi koristamine;
• saagi esmane töötlemine ja säilitamine;
• seemnete varumine, puhastamine ja pakkimine;
• taimede talveks ettevalmistamine.

Käsitletavate tarbetaimede perekondade loetelu: 
1) Köögiviljataimed:

• hernes;
• kaalikas; 
• kapsas;
• kurk;
• kõrvits;
• lauk;
• mädarõigas;
• paprika;
• peet;
• petersell;
• porgand;
• rabarber;
• redis; 
• rõigas;
• salat;
• seller;
• sibul; 
• till;
• tomat;
• uba. 

2) Maitsetaimed:
• basiilik;
• estragon;
• köömen;
• lavendel;
• liivatee;
• majoraan;
• meliss;
• piparmünt;
• piparrohi;
• rosmariin;
• salvei. 

3) Puuvilja- ja marjakultuurid:
• karusmari;
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• kirsipuu;
• maasikas;
• pirnipuu;
• ploomipuu;
• sõstar;
• vaarikas;
• õunapuu.

II. Õpitulemuste hindamine:
1. teoreetilise osa vastamine - 30 % hinde väärtusest;
2. taimede tundmise kontroll – 40 % hinde väärtusest;
3. praktiliste tööde tegemise oskus – 30% hinde väärtusest.

1.7. MURUD JA TEED
Õppe sisu
I. Tegevused aine omandamiseks:
Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust.
1) Murude rajamine: 

• umbrohutõrje;
• maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks;
• külviteede mahamärkimine;
• külvamine;
• seemne mulda rehitsemine;
• rullimine.

2) Murude hooldamine: 
• rullimine;
• muru remontimine;
• õhustamine;
• väetamine;
• niitmine;
• kastmine. 

3) Teede rajamine: 
• tee süvendi kaevamine;
• äärekivide ja tee aluskihtide ning katendite paigaldamine;
• vuukide täitmine;
• kinnivibreerimine.

4) Teede hooldamine: 
• teede remontimine;
• teede korrashoid.  

II. Õpitulemuste hindamine:
Praktiliste tööde tegemise oskus:

• muru rajamine ja hooldamine 50% hinde väärtusest
• teede rajamine ja hooldamine 50 % hinde väärtusest

1.8. TAIMESEADE
Õppe sisu
I . Tegevused aine omandamiseks
Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust:

• dekoreerimata pärjaaluste valmistamine; 
• vanikute valmistamine.

II. Õpitulemuste hindamine:
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• praktiliste tööde tegemise oskus; 
• dekoreerimata pärjaaluste valmistamine 50% hinde väärtusest;

vanikute valmistamine 50 % hinde väärtusest

114



LISA 3  Valikõpingud: suunad 

2009/2010 õa sisseastujale
Suunad (14 õn)

Aianduslikud väikeehitised Haljasalade kujundamine Haljasalade rajamine ja 
hooldamine

1) Arhitektuuri väikevormide 
erikursus (4 õn)

2) Ehituse alused (2 õn)
3) Joonestamine (1 õn)
4) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (1 õn)
5) Puude hooldamine ja raietööd 

(2 õn)
6) Vitspunutised (2 õn)
7) Puidust aiaskulptuurid (1 õn)

1) Lillekasvatuse 
põhikursus (2 õn)

2) Eridendroloogia (2 
õn)

3) Joonestamine (1 õn)
4) Looduslike 

dekoratiivtaimede erikursus (2 õn)
5) Maastikukujunduse 

alused (1 õn)
6) Väikeaedade 

kujundamine (2 õn)
7) Sisehaljastuse 

kujundamine (1 õn)
8) AutoCad (3 õn)

1) Ehituse alused (2 õn)
2) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (2 õn)
3) Maastikuehituse alused (1 õn)
4) Puude hooldamine ja raietööd 

(2 õn)
5) Sisehaljastuse rajamine (1 õn)
6) Väikeaedade rajamine (2 õn)
7) Eridendroloogia (2 õn)
8) Rohtsete dekoratiivtaimede 

erikursus (2 õn)

2010/2011 õa sisseastujale
Suunad (16 õn)

Aianduslikud väikeehitised Haljasalade kujundamine Haljasalade rajamine ja 
hooldamine

1) Arhitektuuri väikevormide 
erikursus (6 õn)

2) Ehituse alused (4 õn)
3) Joonestamine (2 õn)
4) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (1 õn)
5) Katusehaljastuse rajamine ja 

hooldamine (1 õn)
6) Kompositsioon ja 

värvusõpetus (1 õn)
7) Karjääriõpetus (1 õn)

1) Rohtsete dekoratiivtaimede 
erikursus (2 õn)

2) Eridendroloogia (2 õn)
3) Joonestamine (1 õn)
4) Maastikukujunduse alused (1 õn)
5) Väikeaedade kujundamine (4 õn)
6) Auto Cad (3 õn)
7) Kompositsioon ja värvusõpetus 

(1õn)
8) Kalmistu ja kalmu kujundus (1õn)
9) Karjääriõpetus (1 õn)

1) Ehituse alused (4 õn)
2) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (1 õn)
3) Puude hooldamine ja raietööd 

(2 õn)
4) Sisehaljastuse rajamine (1 õn)
5) Väikeaedade rajamine (3 õn)
6) Eridendroloogia (2 õn)
7) Rohtsete dekoratiivtaimede 

erikursus (2 õn)
8) Karjääriõpetus (1 õn)

Alates 2011/2012 õa sisseastujale
Suunad (16 õn)

Aianduslikud väikeehitised Haljasalade kujundamine Haljasalade rajamine ja 
hooldamine

1) Arhitektuuri väikevormide 
erikursus (6 õn)

2) Ehituse alused (4 õn)
3) Joonestamine (2 õn)
4) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (1 õn)
5) Sisehaljastuse rajamine ja 

hooldamine (1 õn)
6) Kompositsioon ja 

värvusõpetus (1 õn)
7) Karjääriõpetus (1 õn)

1) Rohtsete dekoratiivtaimede 
erikursus (2 õn)

2) Eridendroloogia (2 õn)
3) Joonestamine (1 õn)
4) Kujundusteemad väikeaia 

kujunduses (1 õn)
5) Väikeaedade kujundamine (4 õn)
6) Avalike haljasalade kujundamine 

(3 õn)
7) Kompositsioon ja värvusõpetus 

(1õn)
8) Kalmistu ja kalmu kujundus (1õn)
9) Karjääriõpetus (1 õn)

1) Ehituse alused (4 õn)
2) Maaparanduse ja 

maamõõtmise alused (1 õn)
3) Puude hooldamine ja raietööd 

(2 õn)
4) Sisehaljastuse rajamine ja 

hooldamine (1 õn)
5) Väikeaedade rajamine (3 õn)
6) Eridendroloogia (2 õn)
7) Rohtsete dekoratiivtaimede 

erikursus (2 õn)
8) Karjääriõpetus (1 õn)
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LISA 4  Valikõpingud: vabad valikmoodulid 

2009/2010 õa sisseastujale (õpilane valib 5 õn) 

1) Aiakunsti ajaloo ülevaatekursus (1 õn)
2) Ajatamine (1 õn)
3) Eesti mõisad ja mõisapargid (1 õn)
4) Erialane B-võõrkeel (2 õn)
5) Kalmistu ja kalmu kujundus (1 õn)
6) Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine (1 õn)
7) Kompositsioon ja värvusõpetus (1 õn)
8) Loodusfotograafia (1 õn)
9) Looduslikud rohtsed dekoratiivtaimed (1 õn)
10) Maastikuehituse alused (1 õn)
11) Mesindus (2 õn)
12) Metsa- ja niidukooslused (1 õn)
13) Metsakasutuse alused (2 õn)
14) Projektide kirjutamine (1 õn)
15) Roosikasvatus (1 õn)
16) Seenekasvatus (1 õn) 
17) Sisehaljastuse kujundamine (1 õn)
18) Sisehaljastuse rajamine (1 õn)
19) Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks) (1 õn)
20) Taimeseade (2 õn)
21) VectorWorks (2 õn)
22) Veebidisain (1 õn)
23) Vitspunutised (2 õn)

2010/2011 õa sisseastujale (õpilane valib 3 õn)

1) Ajatamine (1 õn)
2) Eesti mõisad ja mõisapargid (1 õn)
3) Erialane B-võõrkeel (2 õn)
4) Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine (1 õn)
5) Loodusfotograafia (1 õn)
6) Looduslikud dekoratiivsed rohttaimed (1 õn)
7) Mesindus (2 õn)
8) Puude hooldamine ja raietööd (2 õn)
9) Roosikasvatus (1 õn)
10) Seenekasvatus (1 õn)
11) Sisehaljastuse kujundamine (1 õn)
12) SketchUp (1 õn)
13) Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks) (1 õn)
14) Taimeseade (1 õn)
15) VectorWorks (2 õn)
16) Vitspunutised (1 õn)
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Alates 2011/2012 õa sisseastujale (õpilane valib 3 õn)

1) Ajatamine (1 õn)
2) AutoCad (3 õn)
3) Eesti mõisad ja mõisapargid (1 õn)
4) Erialane B-võõrkeel (2 õn)
5) Loodusfotograafia (1 õn)
6) Looduslikud dekoratiivsed rohttaimed (1 õn)
7) Mesindus (2 õn)
8) Puude hooldamine ja raietööd (2 õn)
9) Roosikasvatus (1 õn)
10) Seenekasvatus (1 õn)
11) Sisehaljastuse kujundamine (1 õn)
12) SketchUp (1 õn)
13) Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks) (1 õn)
14) Taimeseade (1 õn)
15) Vectorworks (2 õn)
16) Vitspunutised (1 õn)

117


	I ÜLDOSA
	1.1 Õppekava koostamise alus
	1.2 Õppekava eesmärgid ja ülesanded
	1.3 Nõuded õpingute alustamiseks
	1.4 Praktika
	1.5 Valikõpingud
	1.6 Hindamise üldised põhimõtted
	1.7 Nõuded õpingute lõpetamiseks
	II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED
	2.1 Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus
	2.2 Majandus ja ettevõtlus
	2.3 Arvutiõpe ja asjaajamine
	2.4 Suhtlemine ja klienditeenindus
	2.5 Erialane võõrkeel
	2.6 Keskkonnakaitse
	2.7 Aianduse alused
	2.8 Haljasalade rajamine
	2.9 Haljasalade hooldamine
	2.10 Maastikuehitiste rajamine ja hooldamine
	2.11 Praktika
	III VALIKMOODULID
	3.1 Suund: AIANDUSLIKUD VÄIKEEHITISED (16 õn)

	3.1.1 Arhitektuuri väikevormide erikursus (sh keevised)
	3.1.2 Ehituse alused
	3.1.3 Joonestamine
	3.1.4 Maaparanduse ja maamõõtmise alused
	3.1.5 Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine
	3.1.6 Kompositsioon ja värvusõpetus
	3.1.7 Karjääriõpetus
	3.1.8 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
	3.2 Suund: HALJASALADE KUJUNDAMINE (16 õn)

	3.2.1 Rohtsete dekoratiivtaimede erikursus
	3.2.2 Eridendroloogia
	3.2.3 Joonestamine
	3.2.4 Maastikukujunduse alused
	3.2.5 Väikeaedade kujundamine
	3.2.6 AutoCad

	3.2.7 Kompositsioon ja värvusõpetus
	3.2.8 Kalmistu ja kalmu kujundus
	3.2.9 Karjääriõpetus
	3.2.10 Kujundusteemad väikeaia kujunduses
	3.2.11 Avalike haljasalade kujundamine
	3.3 Suund: HALJASALADE RAJAMINE JA HOOLDAMINE (16õn)

	3.3.1 Ehituse alused
	3.3.2 Maaparanduse ja maamõõtmise alused
	3.3.3 Puude hooldamine ja raietööd
	3.3.4 Sisehaljastuse rajamine
	3.3.5 Väikeaedade rajamine
	3.3.6 Eridendroloogia
	3.3.7 Rohtsete dekoratiivtaimede erikursus
	3.3.8 Karjääriõpetus
	3.3.9 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
	3.4 MUUD VALIKMOODULID

	3.4.1 Ajatamine
	3.4.2 Eesti mõisad ja mõisapargid
	3.4.3 Erialane B-võõrkeel
	3.4.4 Katusehaljastuse rajamine ja hooldamine
	3.4.5 Loodusfotograafia
	3.4.6 Looduslikud dekoratiivsed rohttaimed
	3.4.7 Mesindus
	3.4.8 Puude hooldamine ja raietööd
	3.4.9 Roosikasvatus
	3.4.10 Seenekasvatus
	3.4.11 Sisehaljastuse kujundamine
	3.4.12 Sketchup
	3.4.13 Taimekaitse (taimekaitsetöötaja tõendi saamiseks)
	3.4.14 Taimeseade
	3.4.15 VectorWorks
	3.4.16 Vitspunutised
	3.4.17 AutoCad
	IV LÕPUEKSAM
	4.1. Eesti keel
	4.2. Kirjandus

	4.3. A-võõrkeel (inglise)
	4.4. Saksa keel
	4.5. Matemaatika
	4.6. Füüsika
	4.7. Keemia
	4.8. Geograafia
	4.9. Bioloogia
	4.10. Ajalugu
	4.11. Inimeseõpetus
	4.12. Ühiskonnaõpetus
	4.13. Muusika
	4.14. Kunstiõpetus
	4.15. Kehaline kasvatus
	V LÕPUEKSAM
	VI LISAD
	LISA 1 Aianduse alused praktiliste tööde nimekiri
	LISA 2 Aianduse alused osamoodulite hindamine
	LISA 3 Valikõpingud: suunad
	LISA 4 Valikõpingud: vabad valikmoodulid

