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Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. 

AEDNIKU ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD 
Sihtrühm EKR 4. tase kutseharidus 
Õppevorm Mittestatsionaarne 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht   (EKAP) Õpetajad 

1  SISSEJUHATUS ÕPINGUTESSE 4 EKAP 
Katrin Uurman 
Kadi Koosapoeg 
Karin Herman 
Svetlana Tund 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane saab ülevaate eriala väljunditest, tööandja ootustest, 
praktilisest aednikutööst ja aedniku kutse- eetikast, õpib suhtuma taime kui elusolendisse, 
mõistma taimede mitmekesisust ja nende suheteid keskkonnaga, kasutama teabeallikaid ja 
hindama ennast kui tulevast aednikku 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
1. mõistab aianduse tähtsust Eesti 
majanduses ja tööandja ootusi õpilasele 

• iseloomustab aiandust kui majandusharu, nimetab Eesti suuremaid aiandusettevõtteid 
ja leiab nende asukoha kaardil  

2. tutvub kooli lähipiirkonna ja 
õppekeskkonnaga, saab ülevaate kooli 
õppekorraldusest ja õppimisvõimalustest 
 

• leiab teavet aedniku kutsestandardi ja kutse andmise kohta, arutleb saadud teabe 
põhjal aedniku isikuomaduste, kutse-eetika ja kutsenõuete üle  

• leiab erinevatest teabeallikatest teavet õppetööga seonduvate materjalide kohta, 
arutleb rühmatöös õpilase kohustuste ja õiguste teemal  

• külastab juhendamisel lähipiirkonna vaatamisväärsusi, sh aiandusettevõtteid, 
analüüsib nähtut  

• koostab juhendamisel oma esmase praktikaplaani ja vormistab selle vastavalt 
etteantud juhendile  

3. teeb juhendamisel hooajalisi aiatöid ja 
tutvub tööde käigus taimede, nende 
elutegevusega ja suhetega keskkonda, 
lähtub oma töödes aednikutöö heast 
tavast ja kutse- eetikast 
 

• teeb juhendamisel hooajalisi aiatöid erinevates valdkondades ja omandab esmased 
töövõtted  

• kirjeldab taimeliikide mitmekesisust, kasvunõudeid ja suhteid keskkonnaga, kasutades 
teabe leidmisel erinevaid allikaid  

• mõistab ladina keele lugemise, kirjutamise ja tähenduste põhialuseid, nimetab omal 
valikul vähemalt 20 taime ladina keeles ja tutvustab neid kaasõpilastele 

• vormistab aiatööpraktika põhjal kirjaliku analüüsi ja hindab oma hoiakuid, oskusi ja 
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teadmisi, kokkupuuteid aedniku kutse-eetikaga ning hindab ennast kui tulevast 
aednikku 

• demonstreerib praktilisi aiatööoskusi  
• leiab ja kirjeldab aednikuõppe seoseid erinevate võtmepädevustega 
• osaleb sissejuhatava mooduli kokkuvõtete tegemisel iseseisvalt või rühmatöös. loeb 

läbi ja annab kaasõpilastele ülevaate etteantud valikust  vähemalt ühest aednikutööga 
seonduvast kirjandusteosest/artiklist 

4. mõistab tervise tähtsust, aednikutöös 
esinevaid riske ja rakendab töötervishoiu 
põhimõtteid, sh ergonoomilisi töövõtteid, 
annab esmaabi; 

• demonstreerib esmaabi andmise oskusi  
• kirjeldab praktiliste tööde põhjal võimalikke terviseriske aiatöödel  

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 104 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö – 30 tundi  
iseseisev töö – 74 tundi 

1. Kooli õppekeskond ja aedniku kutse.  1. Kooli õppekeskond, õppekorraldus, õppekava, õppimisvõimalused, eriala kutsestandard, 
kutse taotlemine, kutse-eetika.  

2. Aiandus Eestis 2. Aiandus Eestis. Lähipiirkonna vaatamisväärsused, sh aiandusettevõtted. Aianduse tähtsus 
Eesti majanduses. Erialane kirjandus.  

3. Riskid, tööohutus ja esmaabi 

3. Erialaga seotud riskid, nende ennetamine. Tervise tugevdamise programm, selle sisu ja 
koostamise alused. Esmaabi: Tüüptraumad õpitaval erialal. Tegutsemine õnnetuspaigal. 
Põhilised esmaabivõtted. Esmaabi lämbumise korral. Uppumine. Haavad ja 
vereringehäired. Äkkhaigestumised, teadvusekaotus. Kukkumine. Luumurrud. Lihaste ja 
liigeste venitused. Põletushaavad. Külmumine. Kuumakahjustused. Mürgitused. 
Võõrkehad. Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. Liiklusõnnetused. Sidumis- ja 
toestamisvahendid. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid 
töökohal. Koduapteek. 

4. Praktika. 4. Praktika maht, teemad ja nõuded sooritamisele. Individuaalne praktikakava, selle sisu, 
koostamise nõuded.  Hooajalised praktilised aianduslikud tööd. Eneseanalüüs.  

5. Taimmaterjal.  
5. Taimmaterjal. Taime ehitus, elutegevus ja suhe keskkonnaga. Taimede ladinakeelsed 
nimed. Ladinakeelsete nimede lugemine ja kirjutamine. Ladinakeelsete taimenimede 
tähenduste põhialused.    

sh. iseseisev töö Tervise tugevdamise programm. Praktikajärgne eneseanalüüs. Kirjalik töö teemal “Taimede 
kirjelduste ja ladinakeelsed nimetused”. Õppekäikude analüüs. 
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sh. praktika Juhendamisel hooajaliste lihtsamate praktiliste tööde tegemine praktikakohas ja/ või kooli 
praktikabaasis  

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, 
kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav 

Õpimapp, mille osad on järgmised:  
 

Õpimapp sisaldab teiste autorite (sh õpetaja) materjale, esseed, tervise tugevdamise 
programmi, praktika aruannet ja eneseanalüüsi, kirjalikku tööd teemal “Taimede kirjeldused ja 
ladinakeelsed nimetused”, õppekäikude analüüsi ning ülevaadet valitud erialasest 
kirjandusteosest või artiklist 

1. Essee 
 

Õpilane:  
• iseloomustab aiandust kui majandusharu ja nimetab Eesti suuremaid aiandusettevõtteid;  

2. Tervise tugevdamise programm 
 

• analüüsib erialaga seotud riske ning lisab ennetamise võimalused ja koostab tervise 
tugevdamise programmi,  

• esitab tööeesti keeles, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid 
3. Praktikaplaan, -aruanne ja 
eneseanalüüs 
 

• koostab ja vormistab esmane praktikaplaaninõuetekohaselt,  
• sooritab juhendamisel hooajalised erialased tööd õiges järjekorras ja ohutult,  
• omandab esmased töövõtted, 
• vormistab praktikajärgne eneseanalüüsinõuetekohaselt, eesti keeles, kasutades 

infotehnoloogilisi vahendeid 
4. Kirjalik töö “Taimede kirjeldused ja 
ladinakeelsed nimetused” 
 

• tutvub praktiliste tööde käigus taimedega, nende elutegevusega ja suhtega keskkonda, 
kirjeldab taimeliikide mitmekesistust, kasvunõudeid ja suhteid keskkonnaga, kasutades 
teabe leidmisel erinevaid allikaid 

• nimetab omal valikul vähemalt 20 taime ladina keeles ja tutvustab neid kaasõpilastele, sh 
kirjeldab ladinakeelsete taimenimede tähendust, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid 

5. Õppekäikude analüüs • täidab lähipiirkonna vaatamisväärsuste, sh aianduslike ettevõtetega tutvumisel etteantud 
analüüsi lehe eesti keeles kasutades infotehnoloogiavahendeid 

6. Ülevaade valitud erialasest 
kirjandusteosest või artiklist 

• esitab sissejuhatava mooduli kokkuvõte ja ülevaate aednikutööga seonduvast 
kirjandusteosest eesti keeles, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid 

7. Rühmatöö • leiab teavet kooli õppekorralduse, õppimisvõimaluste, eriala kutsestandardi ja kutse 
andmise kohta ning arutleb rühmatöös saadud teabe põhjal õpilaste kohustuste ja õiguste 
teemal ning aedniku isikuomaduste, kutse-eetika ja kutsenõuete üle 
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8. Praktilised esmaabi andmise harjutused 
(demonstratsioonid) 

• on sooritanud praktilised esmaabi andmise harjutused (demonstratsioonid) 
nõuetekohaselt 

Kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb sooritatud praktiliste tööde, õpimapi ja rühmatöö alusel. Moodul 
hinnatakse hindega “arvestatud” kui õpimapp sisaldab nõutud osi (essee, tervise tugevdamise 
programm, praktikaplaan, -aruanne ja eneseanalüüs, kirjalik töö “Taimede kirjeldused ja 
ladinakeelsed nimetused”, õppekäikude analüüs, ülevaade valitud erialasest kirjandusteosest 
või artiklist), osaletud on rühmatöös ning demonstreeritud esmaabi andmist lävendi tasemel.  

Õppematerjalid Räpina Aianduskooli õppekorralduseeskiri ja lisad.  
Aedniku kutsestandard ja kutse taotlemise kord.  
Tööohutusjuhendid.  
Õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjalid.  

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

2. KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA 
ETTEVÕTLUSE ALUSED 6 EKAP 

Anu Seim 
Tiiu Ruuspõld 
Katrin Kivistik 
Uno Minka 
Ülle Viksi 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk 

õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oskused, teadmised ja pädevused enda 
karjääri planeerimiseks kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest. Õpilane kasutab erinevaid infoallikaid ja arvutirakendusi 
ning internetivõimalusi, oskab vajadusel otsida nõu, tuge ja teavet ning hindab saadud 
info usaldusväärsust. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste 
langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise protsessis 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevaid ja nõrku külgi  
• seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise 

võimalustega 
• leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste, praktika- ja 

töökohtade kohta ning koostab juhendi alusel elektroonilisi 
kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus), lähtudes 
dokumentide vormistamise heast tavast  

• valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 
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2. mõistab majanduse olemust ja 
majanduskeskkonna toimimist 

• kirjeldab enda majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest ning 
koostab juhendamisel enda lühi- ja pikaajalise karjääriplaani 

• selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust  
• koostab juhendi alusel elektrooniliselt enda leibkonna ühe kuu eelarve  
• loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ja täidab juhendamisel 

etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni 
• leiab iseseisvalt informatsiooni finantsasutuste poolt pakutavate peamiste teenuste 

ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta, kasutab 
majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik  

3.  mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas • kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis enda õpitavas valdkonnas 
ning võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast enda võimalusi tööturule 
sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana 

• kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, tutvustab ühe 
ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda 

• arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava 
tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist  

• kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte 
majandustegevusele 

• kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab 
elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi alusel lihtsustatud äriplaani   

4. mõistab oma õigusi ja kohustusi 
töökeskkonnas toimimisel 
 

• loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse peamisi suundumisi, 
lähtudes riiklikust strateegiast  

• tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel 
ja kirjeldab riskianalüüsi olemust 

• tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, 
bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende 
vähendamiseks 

• tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt seadusandluses 
sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega, leiab iseseisvalt 
töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni erinevatest allikatest juhtumi näitel 

• kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust 
tulekahju puhkemisel töökeskkonnas  

• leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse 
ja puhkuse kohta, loetleb iseseisvalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust 
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sisaldavaid organisatsioonisiseseid dokumente ning võrdleb töölepingu, 
töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi 

• kirjeldab iseseisvalt juhendi alusel üldist asjaajamist ja dokumendihaldust 
organisatsioonis ning koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt 
algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt 

• kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab 
seda isiklike dokumentide säilitamisega 

5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval 
viisil 

• kasutab situatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist 
• kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head 

tava 
• järgib üldtunnustatud käitumistavasid 
• kasutab tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid 
• kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 

Teemad, alateemad 
Mooduli õppemaht 156 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 30 tundi  
iseseisev töö - 126 tundi 

Suhtlemise alused. 

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.   

Majanduse ja ettevõtluse alused 

MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid. 
Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused ja ressursid. 
Nõudluse ja pakkumise mehhanismid. Turumajanduse olemus. Eraomand, hinnasüsteem 
ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: eelarve, maksud ja nende olemus. 
Finantsasutused ja nende teenused, 
ETTEVÕTLUSE ALUSED 
Ettevõte, ettevõtja, ettevõtlus. Ettevõtluse põhialused ja ettevõtluse koht majanduses,  
Ettevõtte loomise etapid. Ettevõte ja seadustemaastik Äriühing, mittetulundusühing ja 
füüsilisest isikust ettevõtja. Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid. Äriidee olemus ja 
püstitamine.  Äriplaani koostamise põhimõtted. Äriplaani koostamine  
TÖÖ TASUSTAMINE   
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Töö tasustamise alused: aja- ja tükipalk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed; 
puhkuse tasustamine. Kinnipidamised palgast.         

Töökeskkonnaohutuse ja 
tööseadusandluse alused  

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. 
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.  
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;  muutmine, lõpetamine. Katseaeg. Töötaja üleviimine teisele tööle. 
Kollektiivleping. Töövaidluste lahendamine. Töötajate usaldusisik. Töö-ja puhkeaeg; 
tööpäev, töönädal, töövahetus. Ületunnitöö. Töötamine puhkepäevadel, rahvus- ja 
riigipühadel. Puhkuse liigid: põhi- ja palgatapuhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus ja 
nende andmise kord.  

Dokumendihaldus   

1.DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE 
1.1. Põhimõisted. 
1.2. Asjaajamise korraldamise eesmärk ja üldpõhimõtted ettevõttes. 
1.3. Asjaajamise korraldamist reguleerivad õigusaktid ja nende kehtivusala. 
1.4. Asjaajamise alusdokumendid. 
1.5. Kaasaegne dokumendihaldussüsteem. 
1.6. Dokumendiringlus. Registreerimine, menetlemine, säilitamine 
2. DOKUMENTIDE LOOMINE 
2.1. Dokumendiplank (üldplank, kirjaplank), väljad, üldnõuded dokumentidele. 
2.2. Ametikirja vormingu elemendid (vastavalt kirja standardile), nende paiknemine 
kirjaplangil, vormistamise reeglid. 
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2.3. Elektrooniline dokument, dokumendi mall. 
2.4. Ametikirjade liigid (algatuskiri, vastuskiri, kaaskiri; järelepärimine, tellimus, võlanõue, 
pretensioon, avaldus, jt). 
2.5. Ametikirja eriliigid (volikiri, garantiikiri, tõend, teatis) 
2.6. Korrektne keelekasutus ametikirjades jt dokumentides (sagedasemad vead, lühendid, 
telefoninumbrid, koodid, kuupäevad, perekonnanimede käänamine) 
2.7. Ametlik e-kiri (meilietikett, e-kirja vorming, e-kirjale vastamine). 
2.8. Käskkiri, protokoll, akt 
3. PERSONALIDOKUMENDID 
3.1. CV vormistamine. 
3.2. Kaaskirja, motivatsioonikirja vormistamine. 

Karjääriõpetus 

KARJÄÄRIÕPETUS 
 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.  
Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel  
Muutuv tööturg: hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised 
seosed,kutsesüsteem, elukestev õpe 
Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan 
Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid – alternatiivid valikutes, omavastutus, aja 
planeerimine. Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: karjäär, karjääriplaneerimine, 
karjääriinfo allikad, infootsimine, karjäärinõustamine, muutustega toimetulek, elurollid, 
elulaad. Tööotsimine: kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad. Lühi- ja 
pikaajaline karjääriplaan lähtuvalt erialast. 

sh. iseseisev töö 

1. E-õpimapi koostamine - sisaldab õpetaja antud e-jaotusmaterjale ja iseseisvalt 
koostatud töid ning enesehinnangut õppijana oma eesmärkide saavutamise kohta. 
Koostatud vastavalt kirjalike tööde juhendile kogu moodulis läbitud teemade kohta, 
2. Iisiksusliku SWOT-i koostamine 
3. Elektrooniliselt pere-eelarve koostamine 1 kuu kohta reaalsete tulude ja kulude põhjal, 
plaani jälgimine 
4. Äriplaani vormistamine 
5. Koostada ja vormistada juhendi abil asjaajamise heale tavale ja kirjakeele normidele 
vastav elektrooniline algatuskiri ja vastuskiri ning allkirjastada see digitaalselt.  
6. Koostada ja vormistada iseseisvalt ametlik e-kiri ja vastus sellele.  
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7. Koostada ja vormistada CV, kaaskiri, motivatsioonikiri.  
8. Lühi-ja pikaajalise karjääriplaani koostamine.  

sh. praktika Puudub 

Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, tööleht, küsimustik, meeskonnatöö, juhtumianalüüs, tööleht, 
arvutipõhine töö,iseseisev töö, demonstratsioon, tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

 sh. hindekriteeriumid Mitteeristav hindamine A / MA 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

 sh.hindamismeetodid  
1.Lühi-ja pikaajalise karjääriplaani 
koostamine SWOT-ina ja esitlemine  
 

Mitteeristav hindamine A / MA 
Avaleht, sisukord Karjääriplaan on koostatud vastavalt kooli kirjalike tööde 

juhendile. 
Materjali teemakohasus, 
ülesehitus  

Sisaldab: 
• isiksuslikku SWOT-i; 
• elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, 

motivatsioonikiri, sooviavaldus); 
• ettevalmistatud tööintervjuud 
• lühi- ja pikaajalisi eesmärke 

Esitlemine, 
ettekandmine 

Väljendab ennast selgelt, kasutab situatsioonile sobivat 
verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist  

 

2.E-õpimapi koostamine ja esitlemine 
 
 
 
 

Mitteeristav hindamine A / MA 
Avaleht, sisukord E-õpimapp on koostatud vastavalt kirjalike tööde juhendile. 
Asjakohasus Sisaldab kogu mooduli õpetajate poolt antud e-jaotusmaterjale 

ja iseseisvalt koostatud töid ning enesehinnangut õppijana 
oma eesmärkide saavutamise kohta. 

Esitlemine Demonstreerib, et materjal on loogiliselt üles ehitatud 
Ettekandmine Väljendab ennast selgelt, kasutab situatsioonile sobivat 

verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. 
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Õppematerjalid  

Õpetaja konspekt, jaotusmaterjalid (k.a e-jaotusmaterjalid) 
Edukad läbirääkimised. 1. ja 2. osa Stuart,D. 
Enesekehtestamine - ei või jah? Niiberg, T, Urva, T. 
Etikett - äriedu võti: käsiraamat Post, P, Post, P 
Intelligentsuse psühholoogia Mõttus, R. 
Konfliktidest ja suhtlemisoskustest... Krips H. 
Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre Lewis, Richard D 
Ole oma elu peremees: kuidas kasutada enda sisemist psühhoenergiat Sinelnikov, V. 
Suhtlemise kuldreeglid: tunnusta, naerata ja kehtesta Niiberg, T. 
Suhtlemine probleemsete... Krips,H., Siivelt,P., Rajasalu, A. 
Sõbraks olemise kunst Niiberg, T. 
www.areng.ee, 
www.e-ope.ee/repositoorium 
Majanduse ABC A. Arrak jt 
Ettevõtlikkusest ettevõtluseni R.Eamets jt. 
Ettevõtlusõpik-käsiraamat Suppi, K. 
Põllumajandusturundus T.Ohvril 
www.avatar.ee/majanduseabc 
www.emta.ee 
www.eas.ee 
www.fin.ee 
www.ki.ee 
www.rik.ee 
www.eesti.ee 
www.minuraha.ee 
www.riigiteataja.ee 
www.tootukassa.ee 
www.pensionikeskus.ee 
Moodle e-kursus Majandusõpetuse alused, T.Ruuspõld 
Moodle e-kursus Ettevõtluse alused, T.Ruuspõld 
www.ti.ee 
www.tooelu.ee 
Dokumentide näidised 
Kõrven T.-R. Dokumendihaldus. Tallinn: Külim,2006 
Raadik, M. Kuidas vormistada ametikirja? Tartu, 2008 



 11 

Raadik, M. Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat. Tallinn, 2011 
EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja 
vorminõuded. Osa 1: Kiri 
Abiks kandideerijale. http://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood/abiks-kandideerijale 
Karjäärikeskus. http://www.cvkeskus.ee/career.php 
Europassikeskus. http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv 
Rajaleidja. www.rajaleidja.ee 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

3. KÖÖGIVILJANDUS 20 EKAP 
Tairi Albert 
Toivo Niiberg 
Anu Käär 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistatakse ette kvaliteetsete köögiviljasaaduste 
tootmiseks avamaal ja katmikalal kogu tootmistsükli ulatuses. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
1. tunneb ära peamiste köögiviljakultuuride 
liike ning –sorte  
 

• eristab ja iseloomustab peamisi köögiviljakultuuride liike ja sortemorfoloogiliselt ning 
söödavate osade alusel, nimetab köögiviljataimi nii eesti kui ladina keeles ja 
süstematiseerib neid, vajadusel kasutab erinevaid andmebaase lisainformatsiooni 
leidmiseks taimede liigituse ja omaduste kohta 

• kirjeldab taimedes toimuvaid protsesse seoses taimemorfoloogia ja – ökoloogiaga 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 

 
2. rakendab köögiviljakultuuride (sh 
ajatuskultuuride) kasvatamisel 
agrotehnoloogia nõudeid ning kasutab 
töödeks vajalikku tehnikat 
 
 

• valmistab ette köögiviljakultuuride kasvukoha ning hindab kasvukoha ja substraadi 
sobivust planeeritavale aiakultuurile, lähtub planeeritavast tegevusest, kasutades 
selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu 

• määrab köögiviljakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes köögiviljataimede 
agrotehnoloogiast, selgitab valiku põhimõtteid 

• kastab köögiviljakultuure käsitsi või kastmissüsteemidega; seadistab ja vajadusel 
reguleerib kastmismehhanisme, järgides tööohutusnõudeid 

• arvutab ja seab köögiviljakultuuride väetamisnormid, väetab köögiviljakultuure vastavalt 
väetamisplaanile käsitsi, käsimehhanismidega, väetisedosaatori või väetisekülvikuga, 
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seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme, järgides masinate 
kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid 

• toestab köögiviljakultuure arvestades nende eripäraga, planeerib ja juhendab 
toestussüsteemi rajamist 

• teeb hooldustöid käsitsi või kasutab vastavaid masinaid, jälgides ajatatavate 
köögiviljataimede kasvutingimusi 

• kirjeldab arusaadavalt tööde käiku, kasutades selgituste andmisel erialast 
terminoloogiat ning annab hinnangu oma tegevustele õppeprotsessis   

• kasutab tööülesannete täitmisel tööriistu, seadmeid ja masinaid säästlikult ja järgides 
tööohutusnõudeid  

• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 
sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi  

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
terminoloogiat  

• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 
töö tulemusi 

• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 
3. planeerib ja valmistab ette 
köögiviljakultuuride kasvukoha 

• iseloomustab kasvupinnaste omadusi 
• määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega 
• arvestab materjalide (kasvusubstraat, väetis, istikud, aiatarvikud jm) mahud vastavalt 

lähteülesandele ning planeeritavale tootmismahule, hangib lisateavet asjakohastest 
allikatest 

• valmistab ette köögiviljakultuuride kasvukoha ning hindab kasvukoha ja substraadi 
sobivust planeeritavale aiakultuurile, lähtub planeeritavast tegevusest, kasutades 
selleks vajadusel mehhaanilisi ja käsitööriistu 

• paigaldab multši käsitsi või mehhanismidega arvestades köögiviljakultuuride 
agrotehnilisi nõudeid 

• kirjeldab arusaadavalt tööde käiku, kasutades selgituste andmisel erialast 
terminoloogiat ning annab hinnangu oma tegevustele õppeprotsessis   

• kasutab tööülesannete täitmisel tööriistu, seadmeid ja masinaid säästlikult ja järgides 
tööohutusnõudeid  

• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 
sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi  

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
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terminoloogiat  
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 

töö tulemusi 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 

4. külvab, valib paljundusmaterjali ja 
istutab 
 

• hindab visuaalselt paljundusmaterjali, (sh ajatatavad aiakultuurid) ja kvalifitseerib selle 
vastavalt etteantud nõuetele 

• seab masinal külvi- ja istutusnormi vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja 
istutab köögiviljakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile 

• kirjeldab arusaadavalt tööde käiku, kasutades selgituste andmisel erialast 
terminoloogiat ning annab hinnangu oma tegevustele õppeprotsessis   

• kasutab tööülesannete täitmisel tööriistu, seadmeid ja masinaid säästlikult ja järgides 
tööohutusnõudeid  

• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 
sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi  

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
terminoloogiat  

• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 
töö tulemusi 

• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 
 

5. planeerib ja hooldab köögiviljakultuure, 
lähtudes taime agrotehnoloogiast 

• määrab köögiviljakultuuride hooldustööde vajaduse, lähtudes köögiviljataimede 
agrotehnoloogiast, selgitab valiku põhimõtteid 

• paigaldab multši käsitsi või mehhanismidega arvestades köögiviljakultuuride 
agrotehnilisi nõudeid 

• kastab köögiviljakultuure käsitsi või kastmissüsteemidega; seadistab ja vajadusel 
reguleerib kastmismehhanisme, järgides tööohutusnõudeid 

• arvutab ja seab köögiviljakultuuride väetamisnormid, väetab köögiviljakultuure vastavalt 
väetamisplaanile käsitsi, käsimehhanismidega, väetisedosaatori või väetisekülvikuga, 
seadistab ja vajadusel reguleerib väetamismehhanisme, järgides masinate 
kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid 

• demonstreerib taimekaitsetööde tegemist ja kirjeldab taimekaitsetöödega seonduvaid 
tööohutusnõudeid ja keskkonnariske 

• tõrjub umbrohtu kasutades selleks vajalikke tööriistu ja -vahendeid 
• toestab köögiviljakultuure arvestades nende eripäraga, planeerib ja juhendab 



 14 

toestussüsteemi rajamist 
• kaitseb taimekasvuala ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest, 

kasutades vastavaid abivahendeid 
• kujundab ja lõikab taimi, lähtudes taimede kasvatamise eesmärgist 
• teeb hooldustöid käsitsi või kasutab vastavaid masinaid, jälgides ajatatavate 

köögiviljataimede kasvutingimusi 
• kasutab tööülesannete täitmisel tööriistu, seadmeid ja masinaid säästlikult ja järgides 

tööohutusnõudeid  
• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 

sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi  
• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 

terminoloogiat  
• kirjeldab arusaadavalt tööde käiku, kasutades selgituste andmisel erialast 

terminoloogiat ning annab hinnangu oma tegevustele õppeprotsessis   
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 

töö tulemusi 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 

6. koristab, sorteerib, pakendab ja 
markeerib ning ladustab saagi või 
toodangu 
 

• iseloomustab erinevaid hoidlaid, kirjeldab vajalikke hoiutingimusi sõltuvalt saagist 
• teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes 

kvaliteedinõuetest 
• hindab saagi või toodangu kvaliteeti, lähtudes kvaliteedinõuetest 
• sorteerib saagi/toodangu järgides kvaliteedinõudeid ja pakendab ning markeerib saagi/ 

toodangu vastavalt nõuetele 
• planeerib ladustamist ja ladustab toodangu kasutades vajalikku tehnikat ning 

arvestades säilitamis- ja tööohutusnõudeid 
• komposteerib taimejäänused orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise 

ökoloogiliseks tugevdamiseks juhindudes keskkonnanõuetest  
• kirjeldab arusaadavalt tööde käiku, kasutades selgituste andmisel erialast 

terminoloogiat ning annab hinnangu oma tegevustele õppeprotsessis   
• kasutab tööülesannete täitmisel tööriistu, seadmeid ja masinaid säästlikult ja järgides 

tööohutusnõudeid  
• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 

sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi  
• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
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terminoloogiat  
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 

töö tulemusi 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 

7. planeerib erinevaid tööprotsesse ja 
juhendab väikest töörühma 

• planeerib tööjõuvajaduse, enda ja väikese töögrupi tööaja ja mahu lähtuvalt 
konkreetsest tööülesandest ning juhib väikese töögrupi tööd 

• osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni  
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma 

töö tulemusi 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 520 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 102 tundi  
praktiline töö – 32 ( praktika) 
iseseisev töö - 386 tundi.  

Süstemaatika ja morfoloogia. 

TAIMEMORFOLOOGIA. Taime juure ülesanded, liigitus ja ehitus. Juurestiku tüübid. Taime 
varte liigitus ja ehitus. Lehe ülesanded ja ehitus. Lehtede liigitus: idulehed, pärislehed. Õie 
tüübid ja ehitus. Ühe- ja kahekojalised taimed. Seemne ehitus, erinevad tüübid. Viljade ehitus, 
liigitus 
TAIMEFÜSIOLOOGIA.Vee ja mineraalainete liikumine taimes. Orgaaniliste ainete liikumine 
taimes. Transpiratsioon. Turgor. Taimede talve-, külma- ja põuakindlus. Taimede toitumine: 
mineraalne, mügarbakterite ja mükoriisa abil toitumine. Fotosüntees. Hingamine. Idanemine, 
sügav- ja sundpuhkefaas, idanemistingimused. Õitsemine. Taimede kasvu regulatsioon 
välistegurite kaudu: valgus, temperatuur, niiskus, õhk, eel-, sügav- ja sundpuhkus  
TAIMESÜSTEMAATIKA.Taimesüstemaatika alused, taksonid (klass, sugukond, perekond, 
liik, sort). Andmebaaside ja muude infoallikate kasutamine  

Õppemeetodid Demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik 
ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav 

 

1. TAIMEMORFOLOOGIA – õpilane selgitab erialaseid termineid kasutades suuliselt või 
kirjalikult juurte, lehtede, õite, viljade ja seemnete ülesandeid, liigitab neid ning kirjeldab nende 
ehitust. Õpilane võrdleb erinevaid juure-, lehe-, õie-, vilja – ja seenmetüüpe 
TAIMEFÜSIOLOOGIA – õpilane: 
• selgitab erialaseid termineid kasutades suuliselt või kirjalikult vee, mineraalainete ja 
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orgaaniliste ainete liikumist taimes, transpiratsiooni, turgorit, fotosünteesi ning hindamist.  
• liigitab köögiviljataimed talve-, külma- ja põuakindluse alusel rühmadesse – esitab 

õpetajale arvutis koostatud tabeli. 
• selgitab suuliselt või kirjalikult  mineraalse, mügarbakterite ja mükoriisa abil toitumise 

eripärasid. 
• kirjeldab erialaseid termineid kasutades köögiviljataimede seemnete idanemist, sügav- ja 

sundpuhkefaasi, idanemistingimusi. 
• kirjeldab köögiviljataimede õitsemist (vajalik kasvufaas ning tingimused).  
• kirjeldab erialaseid termineid kasutades köögiviljataimede kasvu regulatsioon välistegurite 

kaudu: valgus, temperatuur, niiskus, õhk, eel-, sügav- ja sundpuhkus. 
TAIMESÜSTEMAATIKA - õpilane täidab kasutades erialaseid andmebaase jm infoallikaid 
õpetaja poolt antud tabeli, mis kajastab köögiviljataimede süstemaatika aluseid ja taksoneid 
(klass, sugukond, perekond, liik, sort) 

Köögiviljade klassifikatsioon 2. Eluiga. Nõuded kasvukohale. Söödavad osad 

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, kirjalik 
ülesanne, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav 

 Õpilane jaotab köögiviljataimed eluea, nõuete alusel kasvukohale ning söödavate osade järgi 
rühmadesse. Rakendatakse suulist või kirjalikku vastamist.  

Hoidlad 4. Hoidlate vajadus ja tähtsus köögiviljade säilitamisel. Hoidlate tüübid. Hoidlatele esitatavad 
nõuded (mehhanismide regulatsioon hoidlas, desinfitseerimine). Masintehnoloogiad.  

Õppemeetodid Demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik 
ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav  

 
Õpilased kirjeldavad rühmatöö käigus hoidlate tüüpe, hoidlate vajadust ning erinevatele 
köögiviljakultuuridele sobivaid hoiutingimusi (sh masintehnoloogiaid), kasutades ka 
võõrkeelseid infoallikaid 

Katmikehitised Katmikrajatised. Mikrokliima. Kommunikatsioonid (kastmis-, väetamis- ja küttesüsteemid, 
valgus- ja varjutussüsteemid, õhutussüsteemid).  

Õppemeetodid Demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik 
ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 
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Hindamine Mitteeristav 

 
Õpilased kirjeldavad rühmatöö käigus katmikrajatisi, kommunikatsioone (kastmis-, väetamis- 
ja küttesüsteeme, valgus- ja varjutussüsteeme, õhutussüsteeme), kasutades ka võõrkeelseid 
infoallikaid. 

Avamaakultuurid 

Leht-, vars-, juur-, õis-, viliköögiviljade kasvatustehnoloogiad. Muldade füüsikalised ja 
keemilised omadused ning nende mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised 
mullaparendusained. Kasvusubstraatide liigid, sh kompostid, nende valmistamine ja 
kasutamine. Orgaanilised ja mineraalsed väetised ning nende kasutamine ja säilitamise 
nõuded. Kastmis- ja niisutussüsteemid, nende vajadus ja kasutamine. Orgaanilised, 
mineraalsed ja sünteetilised multšid ning nende kasutamine. Taimekahjustajate 
grupid:putukkahjurid, mitteputukkahjurid, seened, viirused ja viroidid, bakterid ja kiirikulised; 
nende profülaktika ja tõrjeviisid; kasurid. Umbrohudja nende agrobioloogilised rühmad ning 
tõrjeviisid. Taimekaitsevahendid: pestitsiidid, kasutamine, säilitamise nõuded.  
Leht-, vars-, juur-, õis-, viliköögiviljade pakendamine, markeerimine ja hoiustamine.  
Avamaaköögiviljade kasvatamisel, pakendamisel, hoiustamisel kasutatavad masinad, 
tööriistad, materjalid.  
Tööohutusnõuded avamaaköögiviljade kasvatamisel, pakendamisel ja hoiustamisel.  
Andmebaaside ja muude infoallikate kasutamine. 

Katmikkultuurid ja ajatatavad kultuurid 

Katmikköögiviljade kasvatustehnoloogiad. Kasvusubstraatide liigid ja omadused ning nende 
mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised parendusained. Orgaanilised ja 
mineraalsed väetised ning nende kasutamine ja säilitamise nõuded. Orgaanilised, 
mineraalsed ja sünteetilised multšid ning nende kasutamine. Taimekahjustajate 
grupid:putukkahjurid, mitteputukkahjurid, seened, viirused ja viroidid, bakterid ja kiirikulised; 
nende profülaktika ja tõrjeviisid; kasurid. Taimekaitsevahendid: pestitsiidid, kasutamine, 
säilitamise nõuded.  
Katmikköögiviljade pakendamine, markeerimine ja hoiustamine.  
Katmikköögiviljade kasvatamisel, pakendamisel, hoiustamisel kasutatavad masinad, 
tööriistad, materjalid.  
Tööohutusnõuded katmikköögiviljade kasvatamisel, pakendamisel ja hoiustamisel. 
Andmebaaside ja muude infoallikate kasutamine. 

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, 
kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Eristav ja mitteeristav 
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Eristav: 
• köögiviljataimede seemnete ära tundmine, nende nimetamine eesti ja ladina keeles 

ning nende liigitus (sugukond, 1- või 2-iduleheline, kohalekülvatav või 
ettekasvatatav, külmaõrn või soojalembene, vegetatiivselt või generatiivselt 
paljundatav, jaotus söödava taimeosa alusel, kasvatus avamaal või katmikalal, 
jaotus eluea pikkuse alusel) 

lävend, hinne “3” – valimi kultuurid - harilik sibul, petersell, seller, spargel, punapeet, kapsas, 
paprika, salatsigur, arbuus, melon, kurk, kõrvits, porgand, aedtill, lehtsalat, aeduba, harilik 
tomat, söögihernes, redis, baklažaan, suhkrumais, põlduba  
hinne „4“ - harilik sibul, aedtill, seller, aed-mädarõigas, spargel, punapeet, kapsas, harilik 
paprika (punapipar), salatsigur, söögiarbuus, aedkoriander, melon, harilik kurk, harilik kõrvits, 
harilik artišokk, aedporgand, harilik iisop, lehtsalat, harilik tomat, sidrunmeliss (aedmeliss), 
piparmünt,  vürtsbasiilik, pastinaak (aed-moorputk), petersell, harilik aeduba (türgi uba), 
maasikfüüsal, söögihernes, redis, rabarber, harilik rosmariin, hapu oblikas, aed-piparrohi, aed-
mustjuur, harilik baklažaan, aedspinat, suhkrumais, põlduba 
hinne „5“ - valimi kultuurid  - harilik sibul, aedtill, seller, sidrunpuju, spargel, punapeet, kapsas, 
harilik paprika (punapipar), harilik köömen, salatsigur, söögiarbuus, aedkoriander, melon, 
harilik kurk, harilik kõrvits, harilik artišokk, aedporgand, maapirn (mugul-päevalill, topinambur), 
harilik iisop, lehtsalat, harilik tomat, sidrunmeliss (aedmeliss), piparmünt, harilik naistenõges, 
vürtsbasiilik, aedmajoraan (vorstirohi), pastinaak (aed-moorputk), lehtpetersell, harilik aeduba 
(türgi uba), maasikfüüsal, söögihernes, aedportulak, redis, kurdlehine rabarber, harilik 
rosmariin, hapu oblikas, aedruut, aedsalvei, aed-piparrohi, aed-mustjuur, harilik baklažaan 
(harilik pommu), aedspinat, suhkrumais, spinat-ruutlehik, põlduba 
 
• köögiviljataimede taime järgi ära tundmine, nende nimetamine eesti ja ladina keeles 

ning nende liigitus (sugukond, 1- või 2-iduleheline, kohalekülvatav või 
ettekasvatatav, külmaõrn või soojalembene, vegetatiivselt või generatiivselt 
paljundatav, jaotus söödava taimeosa alusel, kasvatus avamaal või katmikalal, 
jaotus eluea pikkuse alusel): 

lävend, hinne “3” – valimi kultuurid - harilik sibul, porrulauk, küüslauk, murulauk, aedtill, 
juurseller, lehtseller, aed-mädarõigas, sidrunpuju, spargel, punapeet (aedpeet, söögipeet), 
lehtpeet, kaalikas, lillkapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, rooskapsas (brüsseli 
kapsas), nuikapsas (koolrabi), naeris, hiina lehtnaeris (hiina kapsas, paksoi), harilik paprika 
(punapipar), salatsigur, söögiarbuus, melon, harilik kurk, harilik kõrvits, harilik artišokk, 
aedporgand, harilik iisop, lehtsalat, harilik tomat, sidrunmeliss (aedmeliss), piparmünt,  
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vürtsbasiilik, harilik pune, pastinaak (aed-moorputk), lehtpetersell, harilik aeduba (türgi uba), 
söögihernes, redis, kurdlehine rabarber, harilik rosmariin, hapu oblikas, aedsalvei, aed-
piparrohi, aed-mustjuur, harilik baklažaan (harilik pommu), harilik kartul, aedspinat, 
suhkrumais, põlduba 
hinne „4“ - valimi kultuurid - harilik sibul, talisibul, porrulauk, küüslauk, murulauk, aedtill, 
juurseller, lehtseller, aed-mädarõigas, sidrunpuju, koirohi, spargel, punapeet (aedpeet, 
söögipeet), lehtpeet, harilik kurgirohi, kaalikas, lillkapsas, valge peakapsas, punane 
peakapsas, rooskapsas (brüsseli kapsas), nuikapsas (koolrabi), spargelkapsas (brokoli), 
naeris, hiina lehtnaeris (hiina kapsas, paksoi), harilik paprika (punapipar), harilik köömen, 
juursigur, salatsigur, söögiarbuus, aedkoriander, melon, harilik kurk, harilik kõrvits, rullkõrvits 
(kabatšokk, melonkõrvits), harilik artišokk, aedporgand, harilik apteegitill, maapirn (mugul-
päevalill, topinambur), harilik iisop, lehtsalat, peasalat, harilik tomat, sidrunmeliss (aedmeliss), 
piparmünt, harilik naistenõges, vürtsbasiilik, harilik pune, pastinaak (aed-moorputk), 
juurpetersell, lehtpetersell, harilik aeduba (türgi uba), peruu füüsal, maasikfüüsal, 
söögihernes, aedportulak,  must rõigas, redis, kurdlehine rabarber, harilik rosmariin, hapu 
oblikas, aedruut, aedsalvei, aed-piparrohi, harilik baklažaan (harilik pommu), harilik kartul, 
aedspinat, suhkrumais, põlduba 
hinne „5“ - valimi kultuurid  - harilik sibul, talisibul, porrulauk, küüslauk, murulauk, aedtill, 
varsseller, juurseller, lehtseller, aed-mädarõigas, sidrunpuju, koirohi, estragon (estragonpuju), 
spargel, punapeet (aedpeet, söögipeet), lehtpeet, harilik kurgirohi, kaalikas, lillkapsas, valge 
peakapsas, punane peakapsas, rooskapsas (brüsseli kapsas), nuikapsas (koolrabi), 
spargelkapsas (brokoli), palmkapsas, kähar peakapsas (savoia kapsas), naeris, hiina 
lehtnaeris (hiina kapsas, paksoi), harilik paprika (punapipar), harilik köömen, juursigur, 
salatsigur, söögiarbuus, aedkoriander, melon, harilik kurk, harilik kõrvits, rullkõrvits 
(kabatšokk, melonkõrvits), taldrikkõrvits (patisson), hispaania artišokk e. kardi, harilik artišokk, 
aedporgand, harilik apteegitill, maapirn (mugul-päevalill, topinambur), harilik iisop, lehtsalat, 
peasalat, rooma salat, salatkress (aedkress), harilik tomat, sidrunmeliss (aedmeliss), 
piparmünt, harilik naistenõges, vürtsbasiilik, aedmajoraan (vorstirohi), harilik pune, pastinaak 
(aed-moorputk), juurpetersell, lehtpetersell, harilik aeduba (türgi uba), peruu füüsal, 
maasikfüüsal, söögihernes, aedportulak, jaapani redis (daikon, taliredis), must rõigas, redis, 
kurdlehine rabarber, harilik rosmariin, hapu oblikas, aedruut, aedsalvei, aed-piparrohi, aed-
mustjuur, harilik baklažaan (harilik pommu), harilik kartul, aedspinat, suhkrumais, spinat-
ruutlehik, põlduba 
 
• praktiliste tööde demonstratsioon (kõiki järgnevaid töid teostatakse ergonoomiliselt ning 
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aega säästvalt): 
 
köögiviljataimede seemnete külv avamaale käsitsi või aiandustarvikuid (k.a. 
aiandustehnikat) kasutades: 
lävend, hinne “3” – pinnas on rahuldavalt ette valmistatud (eemaldatud on suurem osa 
umbrohujuurtest ja kividest), seemned on külvatud rahuldavalt, kuid esineb üksikuid puudusi 
seemnete katmises, külvi sügavuses 
hinne „4“ - pinnas on hästi ette valmistatud (eemaldatud on nt. umbrohud ja kivid), seemned 
on külvatud hästi, ei esine puudusi seemnete katmises, külvi sügavuses 
hinne „5“ -  pinnas on hästi ette valmistatud (eemaldatud on nt. umbrohud ja kivid), seemned 
on külvatud hästi, ei esine puudusi seemnete katmises, külvi sügavuses. Õpilane selgitab ja 
põhjendab erialaseid termineid kasutades oma töö käiku ja valitud võtteid. 
 
köögiviljataimede väetamine käsitsi või aiandustarvikuid (k.a. aiandustehnikat) 
kasutades: 
lävend, hinne “3” – enne väetamist on teostatud vajadusel mehaaniline umbrohutõrje. 
Etteantud normi järgi on taimed rahuldavalt väetatud (väetis on manustatud kogu alale 
ühtlaselt). 
hinne „4“ - enne väetamist on teostatud vajadusel mehaaniline umbrohutõrje. Õpilane arvutab 
võttes aluseks hektarinormi tema poolt väetatava pinna väetisnormi. Normi järgi on taimed 
rahuldavalt väetatud (väetis on manustatud kogu alale ühtlaselt). 
Hinne „5“ - enne väetamist on teostatud vajadusel mehaaniline umbrohutõrje. Õpilane arvutab 
võttes aluseks hektarinormi tema poolt väetatava pinna väetisnormi. Normi järgi on taimed 
rahuldavalt väetatud (väetis on manustatud kogu alale ühtlaselt). Õpilane selgitab ja 
põhjendab erialaseid termineid kasutades oma töö käiku ja valitud võtteid. 
 
köögiviljataimede kobestamine aiandustarvikuid (või ülesande iseloomust lähtuvalt  
aiandustehnikat) kasutades: 
lävend, hinne “3” – köögiviljataimede ümbrus ja reavahed on rahuldavalt kobestatud, kuid 
esineb üksikute taimede vigastusi ning üksikud umbrohud on kasvama jäetud.  
tase „4“ - köögiviljataimede ümbrus ja reavahed on hästi kobestatud,ei esine üksikute taimede 
vigastusi ning kõik umbrohud paiknevad töödeldud maa-alal juure lähedalt läbilõigatult.  
tase „5“ - köögiviljataimede ümbrus ja reavahed on hästi kobestatud,ei esine üksikute taimede 
vigastusi ning kõik umbrohud paiknevad töödeldud maa-alal juure lähedalt läbilõigatult. 
Õpilane selgitab ja põhjendab erialaseid termineid kasutades oma töö käiku ja valitud võtteid. 
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köögiviljataimede kastmine käsitsi või aiandustarvikuid (k.a. aiandustehnikat) 
kasutades: 
lävend, hinne “3” – taimed on kastmisnormi alusel rahuldavalt kastetud, kuid esineb üksikuid 
puudusi – kõigi taimede kasvupinnas ei ole ühtlaselt niiske.  
hinne „4“ - taimed on kastmisnormi alusel piisavalt kastetud, üksikuid puudusi ei esine – kõigi 
taimede kasvupinnas on ühtlaselt niiske.  
hinne „5“ - õpilane arvutab hektarinormi alusel iseseisvalt välja tema poolt kastmist vajava ala 
veenormi. Taimed on kastmisnormi alusel piisavalt kastetud, üksikuid puudusi ei esine – kõigi 
taimede kasvupinnas on ühtlaselt niiske.  Õpilane selgitab ja põhjendab erialaseid termineid 
kasutades oma töö käiku ja valitud võtteid. 
 
Köögiviljataimede kasvualal taimekaitsetööde demonstreerimine: 
Lävend, hinne “3”– õpilane valmistab etteantud normi alusel lahuse ning teostab 
taimekaitsetööd, rakendades enda kaitseks kõiki vajalikke isikukaitsevahendeid, kuid lahuse 
valmistamise järjekorras ning paagi loputamises esineb üksikuid puudusi 
hinne „4“ - õpilane valmistab etteantud normi alusel lahuse ning teostab taimekaitsetööd, 
rakendades enda kaitseks kõiki vajalikke isikukaitsevahendeid. Lahuse valmistamise 
järjekorras ning paagi loputamises ei esine puudusi 
hinne „5“ -  õpilane arvutab enne töö algust kasutades preparaadi pakendil kirjas olevat 
hektarinormi või töölahuse kontsentratsiooni pritsitavale alale kogulahuse, preparaadi ja 
vajaliku veenormi. Õpilane teostab etteantud normi alusel taimekaitsetööd, rakendades enda 
kaitseks kõiki vajalikke isikukaitsevahendeid. Lahuse valmistamise järjekorras ning paagi 
loputamises ei esine puudusi. Õpilane selgitab ja põhjendab erialaseid termineid kasutades 
oma töö käiku ja valitud võtteid. 
 
Saagikoristus ja saagi sorteerimine kvaliteediklassidesse: 
Lävend, hinne “3” – köögiviljataimede saak on rahuldavalt koristatud, kuid üksikutel koristatud 
taimedel esinevad üksikud mehaanilised vigastused. Koristatud saagis esineb mittesoovitud 
taimejäänuseid. Saak on sorteeritud juhendi alusel kvaliteediklassidesse. Saagi sorteerimisel 
kvaliteediklassidesse esineb üksikuid puudusi. 
hinne „4“ - köögiviljataimede saak on hästi koristatud, koristatud taimedel ei esine mehaanilis 
vigastusi. Koristatud saagis ei esine mittesoovitud taimejäänuseid. Saak on sorteeritud 
juhendi alusel kvaliteediklassidesse. Saagi sorteerimisel kvaliteediklassidesse ei esine 
puudusi. 
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hinne „5“ - köögiviljataimede saak on hästi koristatud, koristatud taimedel ei esine mehaanilis 
vigastusi. Koristatud saagis ei esine mittesoovitud taimejäänuseid. Saak on sorteeritud 
juhendi alusel kvaliteediklassidesse. Saagi sorteerimisel kvaliteediklassidesse ei esine 
puudusi.Õpilane selgitab ja põhjendab erialaseid termineid kasutades oma töö käiku ja valitud 
võtteid. 
Mitteeristav: õpilased 
• esitavad rühmatööna kirjalikult või suuliselt ülevaate muldade füüsikalistest ja keemilistest 

omadustest ning nende mõjutamise võimalustest. 
• külastavad oma kodukoha aianduslikku müügiettevõtet ning kirjeldavad seal müüdavaid 

mineraalseid ja orgaanilisi mullaparendusained, multše, kasvusubstraate, sh komposte. 
Otsivad informatsiooni nende mullaparendusainete, multšide ja väetiste valmistamise ja 
kasutamise ning säilitamise kohta. Korralikult vormistatud töö esitatakse korrektses eesti 
keeles kirjalikult või suuliselt õpetajale. 

• võrdlevad kooli õppekeskonnas kasutatavaid kastmis- ja niisutussüsteeme 
praktikaettevõtetes nähtud süsteemidega ning esitlevad oma tööd suuliselt õpetajale ja 
klassikaaslastele.   

• võrdlevad kooli õppekeskonnas kasutatavaid orgaanilisi, mineraalseid ja sünteetilisi multše  
praktikaettevõtetes nähtud multšidega ning esitlevad oma tööd suuliselt õpetajale ja 
klassikaaslastele.   

• kirjeldab suuliselt või kirjalikult kasutades erialast terminoloogiat erinevate leht-, vars-, juur-
, õis-, viliköögiviljade kasvatustehnoloogiaid (sh. taimekahjustajaid ning nende tõrjet) ja 
vars-, juur-, õis-, viliköögiviljade pakendamist, markeerimist ning hoiustamist).  

Töö planeerimine ja juhtimine 5. Tööjõuvajaduse ja ajaplaneerimine lähtuvalt tööülesandest. Töörühma juhtimine. 
Meeskonnatöö. Õigusaktid.  

Õppemeetodid Loeng, info otsimine, info edastamine, analüüs, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav 

 

Õpilased: 
• otsivad rühmatööna infot töö planeerimise ja juhtimise alaste õigusaktide kohta, 

esitades hiljem arutelu käigus saadud info õpetajale ja kaasõpilastele. 
• määravad rühmatööna lähtuvalt etteantud mudelülesandele tööjõuvajaduse ja ajakulu. 

Rühmatöö tulemused esitatakse õpetajale ja kaasõpilastele. 
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Köögiviljanduse mooduli iseseisev töö ja 
iseseisva töö hindamine 

Õpilane valib loosiga 2. õppeaasta alguses 1 köögiviljakultuuri ning kirjeldab põhjalikult tema 
kasvatustehnoloogiat sh. ka selle köögiviljakultuuri kasvatamisel, pakendamisel ja 
hoiustamisel kasutatavad masinad, tööriistu ja materjale. Töös kirjeldab õpilane ka 
tööohutusnõuded ning ergonoomilisi töövõtteid, mis on seotud antud köögivilja kasvatamise 
(s.h.taimekaitsetööd), pakendamise ja hoiustamisega.  
lävend, hinne “3” -  Ettekanne on vormistatud korrektses eesti keeles arvutis. Töös on esitatud 
ka õpilase poolt pildistatud illustratiivne köögiviljakultuuri kasvatusega seotud fotomaterjal. 
Kõik infoallikad on nõuetekohaselt viidatud. Nõuetekohane töö esitatakse ettekandena. 
hinne „4“ - ettekanne sisaldab kultuuride kasvatustehnoloogiatega seotud videomaterjale või 
videomaterjalide aadresse. Ettekanne on vormistatud korrektses eesti keeles arvutis. Töös on 
esitatud ka õpilase poolt pildistatud illustratiivne köögiviljakultuuri kasvatusega seotud 
fotomaterjal. Kõik infoallikad on nõuetekohaselt viidatud. Nõuetekohane töö esitatakse 
ettekandena. 
hinne „5“ - ettekanne sisaldab kultuuride kasvatustehnoloogiatega seotud videomaterjale või 
videomaterjalide aadresse. Ettekanne on vormistatud korrektses eesti keeles arvutis, 
kasutatud on ka võõrkeelseid infoallikaid. Töös on esitatud ka õpilase poolt pildistatud 
illustratiivne köögiviljakultuuri kasvatusega seotud fotomaterjal. Kõik infoallikad on 
nõuetekohaselt viidatud. Nõuetekohane töö esitatakse ettekandena. 

sh. praktika  

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid  

Fritz, D., Venter, F., Weichmann, J., Wonneberger, C., 1989. Gemüsebau.  
Tooding, S., Uurman, K, Albert, T. „Taimekasvatuse alused“  - moodle keskkonnas e-kursus 
(https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2663)  
Uurman, K. 2010. Tarbetaimed (köögiviljandus). e-kursus Moodle’i õpikeskkonnas. 
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=2686 

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

4. PUUVILJANDUS 20 EKAP Sirje Tooding 
Aivo Pedosk 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad  
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Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistatakse ette enamkasvatatavate 
puuviljanduskultuuride tootmiseks kogu tootmistsükli ulatuses. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane: 
1. tunneb ära ja liigitab 
puuviljanduskultuure, sorte, mõistab nende 
süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, 
fenoloogiat. 

 

• eristab peamisi puuviljanduskultuure ja sorte, nimetab neid nii eesti kui ladina keeles ja  
süstematiseerib neid, vajadusel kasutab erinevaid andmebaase lisainformatsiooni 
leidmiseks taimede liigituse ja omaduste kohta; 

• kirjeldab taimefüsioloogiat ja -fenoloogiat; 
• kirjeldab taimedes toimuvaid protsesse seoses taimemorfoloogia ja – ökoloogiaga; 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit. 

2. planeerib ja valmistab ette kasvukoha 
 

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
terminoloogiat;  

• kirjeldab kasvupinnaste omadusi; 
• määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega; 
• valmistab ette käsitsi ja/või masinatega kasvukoha, arvestades projekti (töökirjeldust), 

olemasolevat pinnast, istutatavaid taimi; 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit. 

3.külvab, valib paljundusmaterjali ja istutab 
 

• Kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit; 
• selgitab istikute liigitust, omadusi ja kvaliteedinõudeid, hindab paljundusmaterjali; 
• selgitab õigusaktide nõudeid oma töövaldkonna piires, lähtudes planeeritavast tegevusest; 
• arvestab materjalide (kasvusubstraat, väetis, istikud, aiatarvikud jm) mahud vastavalt 

lähteülesandele, kasutades erinevaid infoallikaid ning lähtudes planeeritavast 
tootmismahust; 

• planeerib toestussüsteemi paigaldamist, lähtudes vajadusest; 
• toestab, arvestades taimede eripära; 
• istutab, kastab ja toestab taimed vastavalt töökirjeldusele, arvestades taime liiki, istiku 

tüüpi, suurust, vajadusel teeb istutusjärgse tagasilõikuse kasutades ergonoomilisi 
töövõtteid; 

• järgib töös ergonoomika nõudeid, sooritab oma eriala kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid 
sobilikke rühi-, koordinatsiooni ja võimlemisharjutusi. 

4.rakendab puuviljanduskultuuride 
kasvatamisel agrotehnoloogia nõudeid 
ning kasutab töödeks vajalikku tehnikat 
 

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
terminoloogiat;  

• planeerib sobiva maakasutusviisi, koostab hoolduskava ja teeb mullaharimis- ja 
niitmistöid, kasutades vastavaid masinaid või tööriistu; 
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 • lõikab ja kujundab vastavalt vajadusele ja agrotehnika nõuetele viljapuid ja marjapõõsaid, 
kasutades selleks ettenähtud tööriistu ja masinaid; 

• multšib, arvestades taimede kasvunõudeid ja mullapinna seisundit ning kasutab selleks 
ettenähtud tööriistu ja masinaid; 

• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit. 
5.planeerib ja hooldab 
puuviljanduskultuure lähtudes taime 
agrotehnoloogiast 

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast 
terminoloogiat;  

• selgitab väetamise põhimõtteid, mõju taimedele ja keskkonnale; 
• väetab taimi vastavalt väetusskeemile, külvinormile ja kasutusjuhendile, järgib töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid; 
• seadistab ja vajadusel reguleerib väetamisel kasutatavaid mehhanisme, järgides 

kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid;  
• määrab kastmise vajaduse, vajadusel seadistab ja reguleerib kastmismehhanisme, kastab 

käsitsi või kastmissüsteeme kasutades, järgides töö- ja keskkonna ohutusnõudeid; 
• liigitab ja kirjeldab enamlevinud viljapuude ja marjapõõsaste kahjustajaid, selgitab 

taimekaitsetööde põhimõtteid; 
• selgitab välja taimekaitsetööde vajaduse ja teeb taimekaitsetöid, kasutades vajalikke 

tööriistu ja –vahendeid, järgib keskkonna- ja tööohutusnõudeid, peab 
taimekaitsevahendite arvestust; 

• demonstreerib taimekaitsetööde tegemist ja kirjeldab taimekaitsetöödega seonduvaid 
tööohutusnõudeid ja keskkonnariske;  

• eristab ja kirjeldab aias kasvavaid umbrohtusid, tõrjub umbrohtusid, kasutades erinevaid 
tõrjevõtteid, järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid; 

• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit; 
• kaitseb taimi ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest, kasutades vastavaid 

abivahendeid. 
 

3. koristab, sorteerib, pakendab ja 
markeerib ning ladustab saagi või 
toodangu 

 

• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast  
terminoloogiat; 

• teeb valikulist ja lauskoristust vastavalt kultuurile, lähtudes kvaliteedinõuetest, töötab 
erinevate saagikoristusmasinatega; 

• sorteerib saagi ja paigutab erinevatesse kvaliteediklassidesse, pakendab, markeerib ja 
realiseerib toodangu; 

• iseloomustab erinevaid hoidlaid, kirjeldab vajalikke hoiustamistingimusi sõltuvalt saagist, 
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töötab hoidlatehnikat kasutades; 
• komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise 

ökoloogiliseks tugevdamiseks; 
• kasutab teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvutit. 

 
4. planeerib erinevaid tööprotsesse ja 

juhendab väikest töörühma 
 

• planeerib tööjõuvajaduse, enda ja väikese töögrupi tööaja ja mahu lähtuvalt konkreetsest 
tööülesandest ning juhib väikese töögrupi tööd 

• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 
tulemusi 

• osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni. 

 
Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 520 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 100 tundi  
praktiline töö – 32 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 388 tundi. 

Taimesüstemaatika, morfoloogia, 
füsioloogia, fenoloogia. 

1. Taimesüstemaatika alused (klass, sugukond, perekond, liik , sort). 
2. Taime morfoloogia (juur, vars, leht, õis, vili, seeme), ülesanded, ehitus, liigitus. 
3. Taime füsioloogia. Vee, mineraalainete, orgaanilise aine liikumine taimes. Fotosüntees,  

hingamine, transpiratsioon. Valgus, temperatuur, vesi ja õhk taimede elus. 
4. Taime fenoloogia. Vegetatiivsed ja generatiivsed fenofaasid. Puhkefaasid. 

Peamised puuviljanduskultuurid 

1. Peamiste puuviljanduskultuuride ladinakeelsed nimed. 
2. Puuviljanduskultuuride liikide viljad. Viljade tunnused. 
3. Puuviljanduskultuuride liikide võrsed. Võrsete tunnused. 
4. Puuviljanduskultuuride liikide üheaastased oksad. Üheaastaste okste tunnused. 
5. Puuviljanduskultuuride soovitussortimendi sortide viljad. Sortide  tunnused.  
6. Viljade degusteerimine. 

Kasvukoha planeerimine 
 

1. Taimede nõuded kasvukohale.  
2. Kasvupinnaste ja muldade omadused.  
3. Mullaproovi võtmine mullapuuriga ja labidaga. 
4. Mulla lõimis. Mõiste, lõimise määramine juhendiga. 
5. Mulla happesus. Mõiste, määramine juhendi abil lakmuspaberiga, universaalindikaatoriga 

ja pH-meetriga. 
6. Eestis enamlevinud mullad. Erialased mullaõpetuse mõisted. 

Kasvukoha ettevalmistamine 
1. Mullaomaduste parandamine arvestades projekti (töökirjeldust), olemasolevat pinnast, 

istutatavaid taimi. Orgaanilised ja mineraalsed mullaparandusained.  
2. Enamlevinud lubiväetised. Lubiväetise vajaduse arvutamine, lupjamine.  
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3. Väetiste liigitus, kasutamise ajad, normid. Väetise vajaduse arvutamine, väetamine. 
4. Maa ettevalmistamine masinatega arvestades projekti (töökirjeldust), olemasolevat 

pinnast, istutatavaid taimi. Kündmine, randaalimine, kultiveerimine.  
5. Maa ettevalmistamine käsitsi arvestades projekti (töökirjeldust), olemasolevat pinnast, 

istutatavaid taimi. Maa kaevamine labidaga, mullahargiga, maapinna tasandamine rehaga. 
6. Istutuskoha ettevalmistamine viljapuu ja marjapõõsa istutamiseks. Istutusaugu kaevamine, 

mullaparandusainete kasutamine 

Istikute varumine 

1. Istikute liigitus. Paljasjuursed ja nõuistikud, nende kasvatamise ja hooldamise iseärasused. 
2. Istikute kasvatamise ja müügiga seotud õigusaktid. Taimepassid. Teabe hankimine 

Põllumajandusameti kodulehelt.  
3. Seemnetega paljundatavad puuviljanduskultuurid. Seemnetega paljundamine. Seemnete 

varumine, säilitamine, ettevalmistamine külviks ja külvamine. Kasvusubstraadi vajadus. 
4. Õuna- ja pirnipuu istikute kvaliteedinõuded. I, II ja III klassi istikud ja kvaliteediklassi 

määramine. 
5. Ploomi- ja kirsipuu istikute kvaliteedinõuded. I, II ja III klassi istikud ja kvaliteediklassi 

määramine. 
6. Sõstra- ja karusmarjaistikute, vaarika- ja maasikaistikute kvaliteedinõuded. I, II ja III klassi 

istikud ja kvaliteediklassi määramine. 
7. Vastavalt lähteülesandele istikute vajaduse arvutamine. Taimede vahekaugused. Istikute 

hinnad. Planeeritavad tootmismahud, saak pinnaühikult. 
8. Istikute pakkimine, transport, ajutine ja pikemaajaline säilitamine. 

 
Istutamine 

1. Lõikevõtted aiakääridega. Kärpimis-, harvendus- ja noorenduslõige aiakääridega. Ohutud 
töövõtted, tööriistade puhastamine, aiakääride  teritamine viiliga.  

2. Istutuskohtade märkimine, istutuslaua kasutamine. 
3. Viljapuude, marjapõõsaste ja vaarikataime istutusaegne tagasilõikus. 
4. Istutamine, istutussügavuse arvestamine vastavalt taime liigile. Istutamisel õigete ja 

ergonoomiliste töövõtete kasutamine. 
5. Istutusaegne kastmine, pealtkastmise vee äravoolamise piiramiseks kastmisvalli tegemine. 
6. Taimede toestamise võimalused. Ajutised ja pikaajalised toed. Postid, spaleerid jm 

aiatarvikud taimede toestamiseks. Toestussüsteemi planeerimine. 

Maakasutusviisid  

1. Erinevate maakasutusviiside omadused. Mustkesa, rohukamar, multš. 
2. Mullaharimistööd masinatega viljapuu-  ja marjaaias. Reavahede kultiveerimine, 

randaalimine, freesimine. 
3. Reakohtade kobestamine, kõplamine, kaevamine. 
4. Muru rajamine aeda. Maapinna tasandamine, kivide korjamine, muru külv, rullimine. 
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5. Muru niitmine muruniitjatega ja trimmeriga. 
6. Erinevate multšide mõju taime elutegevusele ja mulla omadustele. Reakoha multšimine 

orgaanilise või sünteetilise multšiga käsitsi või masinatega. 

 
Viljapuude ja marjapõõsaste kasvuaegne  
kujundamine ja lõikamine. 
 

1. Taimede kasvuaegse lõikamise ajad, töövahendid, aiavahad, ohutud töövõtted. 
2. Marjapõõsa ehitus. Marjapõõsaste lõikamine. Harvendamine, lausnoorendamine. 
3. Vaarikataime ehitus. Vaarikataime lõikamine. Harvendamine, kärpimine, 

lausnoorendamine. 
4. Viljapuu ehitus, enamlevinud võratüübid ja juhendid erinevate võratüüpide kujundamiseks. 

Oksad võras. Viljaoksad. 
5. Noore viljapuu kujundamine. Kärpimine ja harvendamine. Erinevate kujundusvõtete 

kasutamine. 
6. Kandeealise viljapuu lõikamine. Harvendamine ja nõrk noorendamine. 
7. Vanema viljapuu lõikamine. Harvendamine, tugev noorendamine, kujundamine. 

 
Aedade kasvuaegne hooldamine 
 

1. Väetamise põhimõtted, mõju taimedele. Väetusskeem, norm, vajaduse arvutamine, 
kasutusjuhendid. Väetiste säilitamine. Töö- ja keskkonnaohutusnõuded. 

2. Taimede väetamine käsitsi või masinatega. 
3. Kastmise vajadus. Kastmissüsteemi seadistamine ja reguleerimine. 
4. Taimede kastmine käsitsi või kastmissüsteemi kasutades. 
5. Enamlevinud viljapuude ja marjapõõsaste haigused ja kahjurid.  
6. Taimekaitsetööde põhimõtteid ja vajadus. Normid, preparaadi vajaduse arvutamine. 
7. Taimekaitsetöö läbiviimine, vajalikke tööriistade ja vahendite kasutamine. Keskkonna ja 

tööohutuse nõuete järgimine. 
8. Enamlevinud umbrohud. Umbrohtude liigitus. Umbrohtude eristamine ja kirjeldus. 
9. Umbrohtude tõrjumine erinevate võtetega. Mehaaniline umbrohutõrje.  
10. Keemiline umbrohutõrje. Normid, preparaadi vajaduse arvutamine. Keskkonna ja 

tööohutuse nõuete ja juhendite järgimine. 

Puude ja põõsaste kaitsmine ebasoodsate 
ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest. 
 

1. Taimi kahjustavad ebasoodsad ilmastikumõjud, loomad ja linnud. Kahjustuste iseloom ja 
vältimise võimalused. 

2. Tüvede ja põhiokste talveks katmine, valgendamine. 
3. Taimede kaitsmine erinevate abivahenditega loomade ja lindude eest. 
4. Tüve- ja põhiokste haavade ravimine. Erinevad haavamäärded, kasutamise juhendid. 

 
Saagikoristustööd  

1. Puuviljade ja marjade kvaliteediklassid. 
2. Vajalikud hoiustamistingimused. Hoidlad ja hoidlatehnikad. 
3. Saagi koristamine. Valikoristamine, lauskoristamine käsitsi või masinatega. 

Eelsorteerimine. 
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4. Saagi sorteerimine juhendi järgi kvaliteediklassidesse. Pakendamine ja markeerimine. 
5. Toodangu realiseerimise võimalused. 
6. Taimejäänuste komposteerimine. 

 
Väikese töörühma juhendamine 
 

1. Tööjõuvajaduse, enda ja väikese töögrupi tööaja ja mahu planeerimine 
2. Väikese töögrupi töö juhtimine. 
3. Töö tulemuste hindamine, informatsiooni jagamine. 

 

Taimesüstemaatika, morfoloogia, 
füsioloogia, fenoloogia 

 
 Lävend,  hinne „3“ 

 
Hinne „4“ 

 
Hinne „5“ 

Taimesüstemaatika. Taime morfoloogia. 
Taime füsioloogia. Fotosüntees, 
hingamine, transpiratsioon. Valgus, 
temperatuur, vesi ja õhk taimede elus.  
Taime fenoloogia. Vegetatiivsed ja 
generatiivsed fenofaasid. Puhkefaasid. 

Lahendab testid.  
Testi võib lahendada mitu 
korda, kuid lõpuks peab olema 
tulemus 100% õige. 
Abimaterjale võib kasutada. 

Lahendab testid.  
Testi võib lahendada 2 korda, 
kuid lõpuks peab olema 
tulemus 100% õige. 
Abimaterjale võib kasutada. 

Lahendab testid.  
Testi saab lahendada 1 
korra, tulemus peab olema 
100% õige. Abimaterjale 
võib kasutada. 

Koostab tähestiku põhjal mõistest ja nende tähendustest iseseisva töö. 

Peamised puuviljanduskultuurid Lävend,  hinne „3“ Hinne „4” Hinne „5“ 
Peamiste puuviljanduskultuuride 
ladinakeelsed nimed. 

Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 15 puuviljanduskultuuri 
ladina-keelsed nimed. 

Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 20 puuviljandus-
kultuuri ladinakeelsed nimed. 

Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 30 puuviljandus-
kultuuri ladinakeelsed 
nimed. 

Kasvukoha planeerimine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Taimede nõuded kasvukohale. Leiab infot 5 puuviljanduskultuuri kasvukoha nõuetele ja vormistab selle kohta tabeli. 
Mulla lõimis Lahendab testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. 

Abimaterjale võib kasutada. 
Mulla happesus Lahendab testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. 

Abimaterjale võib kasutada. 
Kasvukoha ettevalmistamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Orgaanilised ja mineraalsed 
mullaparandusained. 

Õpib selgeks  30 
mullaparandusainet ja tunneb 
50…74% ära. 

Õpib selgeks  30 mulla-
parandusainet ja tunneb  
75…96% ära. 

Õpib selgeks  30 mulla-
parandusainet ja tunneb 
100% kõik ära. 

Väetiste liigitus, kasutamise ajad, normid.  Lahendab testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. 



 30 

Abimaterjale võib kasutada. 
Istikute varumine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Istikute kasvatamise ja müügiga seotud 
õigusaktid. Taimepassid. Teabe 
hankimine Põllumajandusameti 
kodulehelt.  

Hangib istikuid puudutavat teavet ja õigusaktide nõudeid Põllumajandusameti kodulehelt ja 
koostab teemakohase referaadi või osaleb e-kursus „Puuviljandus“ foorumis. 
 

Istutamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Viljapuude, marjapõõsaste ja 
vaarikataime istutusaegne tagasilõikus, 
vahekaugused, istutussügavus. 
Istutamine. 

Koostab teemakohase tabeli: enamlevinud puuviljanduskultuuride istutusaeg, tagasilõikus, 
vahekaugused, istutussügavus. 

Istutab.  

Maakasutusviisid Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Mustkesa, rohukamar ja multš. Teab erinevate maakasutusviiside eeliseid ja puudusi ning lahendab vastava testi. Testi võib 

lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. Abimaterjale võib 
kasutada. 

Erinevate multšide mõju taime 
elutegevusele ja mulla omadustele. 

Teab erinevate multšide eeliseid ja puudusi ning lahendab vastava testi. Testi võib lahendada 
mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. Abimaterjale võib kasutada. 

Viljapuude ja marjapõõsaste 
kasvuaegne  kujundamine ja 
lõikamine. 

Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Marjapõõsa, vaarikataime ja viljapuu 
ehitus. 
Marjapõõsaste ja viljapuude kasvu-aegne  
kujundamine ja lõikamine. 

Paigutab joonistele taimeosade nimetused. 

Lõikab marjapõõsast, vaarikataime ja viljapuud. 

Aedade kasvuaegne hooldamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Väetamise põhimõtted, mõju taimedele. 
Väetiste säilitamine. Töö- ja 
keskkonnaohutusnõuded. 

Lahendab testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. 
Abimaterjale võib kasutada. 

Väetab. 
Enamlevinud viljapuude ja 
marjapõõsaste haigused ja kahjurid. 
Tüvede ravimine.  
 

Koostab etteantud nimekirjast haiguste ja kahjurite kirjelduste ja nende tõrjumise võimaluste 
kohta arvuti abil korrektses eesti keeles referaadi. 

Lahendab testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks peab olema tulemus 100% õige. 
Abimaterjale võib kasutada. 
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Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 15 haigust ja kahjurit. 
 

Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 20 haigust ja kahjurit. 
 

Õpib etteantud nimekirjast 
selgeks 30 haigust ja 
kahjurit ja nimetab tõrje 
võimalusi. 

Teostab tüvede ravi. 
Enamlevinud umbrohud. Õpib selgeks etteantud 

nimekirjast 15 umbrohtu. 
Õpib selgeks etteantud 
nimekirjast 20 umbrohtu. 

Õpib selgeks etteantud 
nimekirjast 25 umbrohtu ja 
kirjeldab nende tõrjumise 
võimalusi. 

Teeb umbrohutõrjet. 
Puude ja põõsaste kaitsmine 
ebasoodsate ilmastikumõjude, 
loomade ja lindude eest. 

Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Taimede kaitsmine erinevate 
abivahenditega loomade ja lindude eest. 

Kaitseb taimi ja saaki erinevate abivahenditega lindude ja loomade eest.  

Saagikoristustööd Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Puuviljade ja marjade kvaliteedi-klassid. Lahendab saagi kvaliteedi kohta koostatud  testi. Testi võib lahendada mitu korda, kuid lõpuks 

peab olema tulemus 100% õige. 
Saagikoristustööd. Teeb saagi koristamist, sorteerimist ja säilitamist. 
Toodangu realiseerimise võimalused. 
 

Leiab infot saagi realiseerimise, turgude ja hooaja hindade kohta ja koostab sellekohase 
kirjaliku töö.  

Väikese tööruhma juhendamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Väikese töögrupi töö juhtimine.  Annab kirjaliku ülevaate töörühma juhendamise kohta.  
 

Praktika Kooli praktika: 168 tundi 
Erialane praktika: 160 tundi 

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine, analüüs, kirjalik 
ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus. 

Hindamine Eristav 
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Taimesüstemaatika, morfoloogia, füsioloogia, 
fenoloogia 

Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Taimesüstemaatika alused (klass, sugukond, 
perekond, liik , sort). 
Taime morfoloogia (juur, vars, leht, õis, vili, 
seeme), ülesanded, ehitus, liigitus. 
Taime füsioloogia. Vee, mineraal-ainete, 
orgaanilise aine liikumine taimes. Fotosüntees, 
hingamine, transpiratsioon. Valgus, temperatuur, 
vesi ja õhk taimede elus. 
Taime fenoloogia. Vegetatiivsed ja generatiivsed 
fenofaasid. Puhkefaasid. 

On lahendanud 
nõuetekohaselt 
iseseisva töö testid. 
 

On lahendanud 
nõuetekohaselt iseseisva töö 
testid. 

On lahendanud 
nõuetekohaselt iseseisva 
töö testid. 

Esitab õigeaegselt tähestiku põhjal mõistest ja nende tähendustest kirjaliku töö. 

Peamised puuviljanduskultuurid Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Peamiste puuviljanduskultuuride ladinakeelsed 
nimed. 

Teab peast 15 
puuviljandus-kultuuri 
ladinakeelset nime. 

Teab peast 20 puuviljandus-
kultuuri ladinakeelset nime. 

Teab peast 30 puuviljandus-
kultuuri ladinakeelset nime. 

Puuviljanduskultuuride liikide viljad. Viljade 
tunnused. 

Korjab ja vaatleb liikide vilju. Mitteeristav  

Puuviljanduskultuuride liikide võrsed. Võrsete 
tunnused. 

Tunneb ära 15 taime 
võrsed. 

Tunneb ära 20 taime võrsed. Tunneb ära 30 taime võrsed. 

Puuviljanduskultuuride liikide ühe-aastased 
oksad. Üheaastaste okste tunnused. 

Tunneb ära 15 taime 
üheaastased oksad. 

Tunneb ära 20 taime 
üheaastased oksad. 

Tunneb ära 30 taime 
üheaastased oksad. 

Puuviljanduskultuuride enamlevinud 
soovitussortimenti sortide viljad. Sortide 
tunnused.  Viljade degusteeri-mine. 

Kirjeldab ja tunneb ära enamlevinud sortide viljad. Degusteerib. Mitteeristav 

Kasvukoha planeerimine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Taimede nõuded kasvukohale. 
Kasvupinnaste ja muldade omadused.  

Esitab 5 puuviljanduskultuuri kasvukoha nõuete kohta iseseisva töö. Mitteeristav. 
 

Mullaproovi võtmine mullapuuriga ja labidaga. Võtab aias mullapuuriga ja labidaga mullaproovi, pakib ja etiketib. Mitteeristav   
 

Mulla lõimis. Mõiste, lõimise määramine 
juhendiga voolimise meetodil ja kuivanud tükkide 
järgi. 

Määrab mulla lõimise. Mitteeristav. 
On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 

Mulla happesus. Mõiste, määramine juhendi abil Määrab mulla happesuse. Mitteeristav. 
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lakmuspaberiga, universaalindikaatoriga ja pH-
meetriga. 

 
On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 

Eestis enamlevinud mullad. Erialased 
mullaõpetuse mõisted.  

Osaleb rühmatöös.  Mitteeristav 
  

Kasvukoha ettevalmistamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Mullaomaduste parandamine arvestades projekti 
(töökirjeldust), olemasolevat pinnast, istutatavaid 
taimi.  

Hindab mulla parandamise vajaduse, arvestades olukorda aias ja taime nõudeid 
kasvukohale. Mitteeristav  

Orgaanilised ja mineraalsed mullaparandusained.  Tunneb 30-st ära 
15…22 
mullaparandusainet. 

Tunneb 30-st ära 23…29 
mullaparandusainet. 

Tunneb ära 30 
mullaparandusainet. 

Enamlevinud lubiväetised. Lubiväetise vajaduse 
arvutamine, lupjamine.  

Teab lupjamise nõudeid ja lahendab juhendi abil lubiväetise vajaduse ülesande. 
Mitteeristav. 
Arvutades ja kasutades õiget kogust, ohutuid töövõtteid teostab aias lupjamist. 
Mitteeristav 

Väetiste liigitus, kasutamise ajad, normid. Väetise 
vajaduse arvutamine, väetamine 

Teab väetamise nõudeid ja lahendab juhendi abil väetise vajaduse ülesande. 
Mitteeristav. 
Kasutades õiget kogust, ohutuid töövõtteid teostab aias väetamist. Mitteeristav 
On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 

Maa ettevalmistamine masinatega. Kündmine, 
randaalimine, kultiveerimine. 

Teeb lihtsamate aiatöömasinaga mullaharimistöid. Mitteeristav.  

Maa ettevalmistamine käsitsi. Maa kaevamine 
labidaga, mullahargiga, maapinna tasandamine 
rehaga. 

Teeb maa ettevalmistamist käsitsi, kasutades erinevaid aiatööriistu. Mitteeristav  

Istutuskoha ettevalmistamine viljapuu ja 
marjapõõsa istutamiseks. Istutusaugu 
kaevamine, mullaparandusainete kasutamine. 

Valmistab taime istutamiseks ette istutuskoha, kaevab ja täidab istutusaugu. 
Mitteeristav. 

Istikute varumine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Istikute liigitus. Paljasjuursed ja nõuistikud, nende 
kasvatamise ja hooldamise iseärasused. 

Teab paljasjuursete ja nõuistikute, kasvatamise ja hooldamise iseärasusi ning istikute 
varumise, säilitamise ja istutamise juures arvestab sellega. Mitteeristav. 

Istikute kasvatamise ja müügiga seotud 
õigusaktid. Taimepassid. Teabe hankimine 
Põllumajandusameti kodulehelt.  

Hangib istikuid puudutavat teavet ja õigusaktide nõudeid Põllumajandusameti 
kodulehelt. 
On esitanud teemakohase referaadi või osalenud e-kursus „Puuviljandus“ foorumis. 
Mitteeristav  
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Seemnetega paljundatavad 
puuviljanduskultuurid. Seemnetega 
paljundamine. Seemnete varumine, säilitamine, 
ettevalmistamine külviks ja külvamine. 
Kasvusubstraadi vajadus. 

Varub seemet, pakib ja säilitab. Mitteeristav 
Valmistab seemned külviks ette ja külvab. Mitteeristav  

Viljapuude istikute kvaliteedinõuded.   I, II ja III 
klassi istikud ja kvaliteediklassi määramine. 
Sõstra- ja karusmarjaistikute, vaarika ja 
maasikaistikute kvaliteedinõuded.   I, II ja III 
klassi istikud ja kvaliteediklassi määramine. 

Määrab juhendi abil istikute kvaliteediklassid. Mitteeristav  

Vastavalt lähteülesandele istikute vajaduse 
arvutamine. Taimede vahekaugused. Istikute 
hinnad. Planeeritavad tootmismahud, saak 
pinnaühikult. 

Lahendab juhendi abil taimede vajaduse ja maksumuse ülesande arvestades 
vahekauguseid ja hindu. Planeerib pinnaühiku saagi järgi tootmismahud. Mitteeristav. 

Istikute pakkimine, transport, ajutine ja 
pikemaajaline säilitamine. 

Pakib istikud, transpordib, säilitab ajutiselt enne istutamist ja säilitab pikemaajaliselt. 
Mitteeristav 

Istutamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Lõikevõtted aiakääridega. Kärpimis-, harvendus- 
ja noorenduslõige aiakääridega.  
 

Demonstreerib 
kärpimis-, harvendus- ja 
noorenduslõiget 
aiakääridega. Ei 
arvesta kääride asetust 
oksal. Lõiked on 
rahuldavad. 

Demonstreerib kärpimis-, 
harvendus- ja noorendus-
lõiget aiakääridega. Asetab 
käärid oksale nii, et toetav 
tera ei mulju taime allesjäävat 
osa. Lõiked on head. 
 

Demonstreerib kärpimis-, 
harvendus- ja noorendus-
lõiget aiakääridega. Asetab 
käärid oksale nii, et toetav 
tera ei mulju taime alles-
jäävat osa. Lõiked on väga 
head. 

Ohutud töövõtted, tööriistade puhastamine, 
aiakääride  teritamine viiliga. 

Puhastab  ja teritab aiakääre. Kasutab ohutuid töövõtteid. Mitteeristav.  

Istutuskohtade märkimine, istutuslaua 
kasutamine. 

Märgib taimede istutuskohad, kasutades erinevaid mõõtmise ja märkimise  võimalusi. 
Oskab kasutada istutuslauda. Mitteeristav.  

Viljapuude, marjapõõsaste ja vaarikataime 
istutusaegne tagasilõikus. 

Teab istutusaegse tagasilõikuse põhiseisukohti ja teeb taimede istutusaegset 
tagasilõikust. Mitteeristav. 

Istutamine, istutussügavuse arvestamine 
vastavalt taime liigile. Istutamisel õigete ja 
ergonoomiliste töövõtete kasutamine. 

Istutab taime sobivat istutus-sügavust arvestades. Kasutab ergonoomilisi töövõtteid. 
Kastab istutamise ajal taime ja teeb pärast istutamist kastmisvalli.  Mitteeristav  
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Istutusaegne kastmine, pealt kastmise vee 
äravoolamise piiramiseks kastmisvalli tegemine. 

On esitanud tabeli vormis iseseisva töö enamlevinud puuviljanduskultuuride 
istutusaegade, tagasilõikuse, vahekauguste ja istutussügavuste kohta. Mitteeristav. 

Taimede toestamise võimalused. Ajutised ja 
pikaajalised toed. Postid, spaleerid jm aiatarvikud 
taimede toestamiseks. Toestussüsteemi 
planeerimine. 

Teab toestamise erinevaid võimalusi ja kasutab taime toestamiseks tugesid. 
Mitteeristav  
 

Maakasutusviisid Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Erinevate maakasutusviiside omadused. 
Mustkesa, rohukamar, multš. 

On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 
 

Mullaharimistööd masinatega viljapuu-  ja 
marjaaias. Reavahede kultiveeri-mine, 
randaalimine, freesimine. 

Teeb aiamasinatega erinevaid mullaharimistöid. Mitteeristav  
 

Reakohtade kobestamine, kõplamine, 
kaevamine. 

Teeb aias käsitööriistu kasutades erinevaid mullaharimistöid. Mitteeristav 

Muru rajamine aeda. Maapinna tasandamine, 
kivide korjamine, muru külv, rullimine. 

Tasandab pärast istutamist maa, korjab kivid, külvab muru ja rullib. Mitteeristav  
 

Muru niitmine muruniitjatega ja trimmeriga. Niidab reavahedes ja reakohtades muru. Mitteeristav  
Erinevate multšide mõju taime elutegevusele ja 
mulla omadustele. 

On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 

Reakoha multšimine orgaanilise või sünteetilise 
multšiga käsitsi või masinatega. 

Multšib käsitsi või masinaga.  Mitteeristav  
 

Viljapuude ja marjapõõsaste kasvuaegne  
kujundamine ja lõikamine. 

Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Taimede kasvuaegse lõikamise ajad, 
töövahendid, aiavahad, ohutud töövõtted. 

Teab erinevaid puude ja põõsaste lõikamise aegu. Oskab valida vajalikud töövahendid, 
aiavahad ja kasutab neid ohutult. Mitteeristav  

Marjapõõsa ehitus. Marjapõõsaste lõikamine. 
Harvendamine, lausnoorendamine. 

Teab taime ehitust ja lõikamise nõudeid. Lõikab marjapõõsaid. Mitteeristav  

Vaarikataime ehitus. Vaarikataime lõikamine. 
Harvendamine, kärpimine, lausnoorendamine. 

Teab taime ehitust ja lõikamise nõudeid. Lõikab vaarikarida. Mitteeristav  
 

Viljapuu ehitus, enamlevinud võratüübid ja 
juhendid erinevate võratüüpide kujundamiseks. 
Oksad võras. Viljaoksad 

Tunneb ära enamlevinud võratüübid. Mitteeristav. 
On esitanud joonisena iseseisva töö puuviljanduskultuuride taimeosade kohta. 
Mitteeristav. 

Noore viljapuu kujundamine. Kärpimine ja Teab viljapuu lõikamise põhimõtteid. Teeb viljapuu kujundamist. Mitteeristav  
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harvendamine. Erinevate kujundusvõtete 
kasutamine. 
Kandeealise viljapuu lõikamine. Harvendamine ja 
nõrk noorendamine. 
Vanema viljapuu lõikamine. Harvendamine, tugev 
noorendamine, kujundamine. 

Teab viljapuu lõikamise põhimõtteid. Teeb viljapuu harvendamist. Mitteeristav  
Teab viljapuu lõikamise põhimõtteid. Teeb viljapuu noorendamist. Mitteeristav  

Aedade kasvuaegne hooldamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Väetamise põhimõtted, mõju taimedele. 
Väetusskeem, norm, vajaduse arvutamine, 
kasutus-juhendid. Väetiste säilitamine. Töö- ja 
keskkonnaohutusnõuded. 

Teab väetamise põhimõtteid. Lahendab etteantud normide järgi väetise vajaduse 
ülesande. 
Mitteeristav. 
On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 

Taimede väetamine käsitsi või masinatega. Väetab taimi käsitsi või  masinatega. Mitteeristav  
Kastmise vajadus. Kastmissüsteemi 
seadistamine ja reguleerimine. 
Taimede kastmine käsitsi või kastmissüsteemi 
kasutades. 

Kastab taimi käsitsi või kastmissüsteemi kasutades. Mitteeristav  
 

Enamlevinud viljapuude ja marjapõõsaste 
haigused ja kahjurid.  

Koostab ja esitab enamlevinud haiguste ja kahjurite kirjelduste ja tõrje kohta arvuti abil 
korrektses eesti keeles referaadi. 
Tunneb ära 15 haigust 
ja kahjurit. 

Tunneb ära vähemalt 20 
haigust ja kahjurit. 

Tunneb ära 30 haigust ja 
kahjurit ja nimetab tõrje 
võimalusi. 

Taimekaitsetööde põhimõtteid ja vajadus. 
Normid, preparaadi vajaduse arvutamine. 

Teab taimekaitsetööde põhimõtteid. Lahendab etteantud normide järgi preparaadi 
vajaduse ülesande. Mitteeristav. 

Taimekaitsetöö läbiviimine, vajalikke tööriistade 
ja vahendite kasutamine. Keskkonna ja 
tööohutuse nõuete järgimine. 

Teostab taimekaitsetöid. Mitteeristav  

Enamlevinud umbrohud. Umbrohtude liigitus. 
Umbrohtude eristamine ja kirjeldus. 

Teab umbrohtude 
liigitust ja tunneb  ära 
15 umbrohtu. 

Teab umbrohtude liigitust, 
tunneb  ära vähemalt 20 
umbrohtu. 

Teab umbrohtude liigitust, 
tunneb  ära 25 umbrohtu ja 
kirjeldab nende tõrjumise 
võimalusi. 

Umbrohtude tõrjumine erinevate võtetega. 
Mehaaniline umbrohutõrje.  

Teeb mehaanilist umbrohutõrjet. Mitteeristav  
 

Keemiline umbrohutõrje. Normid, preparaadi Arvutab preparaadi vajaduse, valmistab lahuse ja teeb keemilist umbrohutõrjet. 
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vajaduse arvutamine. Keskkonna ja tööohutuse 
nõuete ja juhendite järgimine. 

Mitteeristav 

Puude ja põõsaste kaitsmine ebasoodsate 
ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest. 

Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 

Taimi kahjustavad ebasoodsad ilmastikumõjud, 
loomad ja linnud. Kahjustuste iseloom ja 
vältimise võimalused. Tüvede ja põhiokste 
talveks katmine, valgendamine. 

Teab taimi kahjustavaid mõjusid ja teeb taimede talveks katmist. Mitteeristav  

Taimede kaitsmine erinevate abivahenditega 
loomade ja lindude eest. 

Kaitseb taimi ja saaki erinevate abivahenditega lindude ja loomade eest. Mitteeristav  

Tüve- ja põhiokste haavade ravimine. Erinevad 
haavamäärded, kasutamise juhendid. 

Ravib tüvel ja põhiokstel esinevaid haavu ja kasutab haavamäärdeid. Mitteeristav 

Saagikoristustööd Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Puuviljade ja marjade kvaliteedi-klassid. On lahendanud nõuetekohaselt iseseisva töö testid. Mitteeristav. 
Vajalikud hoiustamistingimused. Hoidlad ja 
hoidlatehnikad. 

Tutvub erinevate hoiustamistingimustega, hoidlatega ja hoidlatehnikaga. Mitteeristav  

Saagi koristamine. Valikoristamine, 
lauskoristamine käsitsi või masinatega. 
Eelsorteerimine. 

Teeb saagi valikkoristamist, lauskoristamist käsitsi, teeb eelsorteerimist.  Mitteeristav 
Teeb saagi koristamist masinatega. Mitteeristav  

Saagi sorteerimine juhendi järgi 
kvaliteediklassidesse. Pakendamine ja 
markeerimine.  

Sorteerib saagi kvaliteediklassidesse, pakendab, markeerib. Mitteeristav 

Toodangu realiseerimise võimalused. 
 

Leiab infot ja esitav iseseisva töö saagi realiseerimise, turgude ja hooaja hindade 
kohta.  Mitteeristav  

Taimejäänuste komposteerimine. Komposteerib nõuetekohaselt taimejäänused. Mitteeristav  
Väikese tööruhma juhendamine Lävend,  hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
Tööjõuvajaduse, enda ja väikese töögrupi tööaja 
ja mahu planeerimine 
Väikese töögrupi töö juhtimine. Töö tulemuste 
hindamine, informatsiooni jagamine. 

Planeerib ja juhendab väikese töögrupi tööd ja annab sellest ülevaate. Mitteeristav  

Kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 

5 ILUAIANDUS 28 EKAP 

Anu Käär 
Merike Aomets 
Katrin Uurman 
Andi Normet 
Urmas Roht 

Nõuded mooduli  alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistatakse ette enamlevinud ilutaimede kasvatamiseks 
avamaal ja katmikalal kogu tootmistsükli ulatuses. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
1. tunneb ära ja liigitab ilutaimi (roht- ja 
puittaimed), sorte, mõistab nende 
süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, 
fenoloogiat 

• eristab peamisi rohttaimi ja sorte, nimetab neid nii eesti kui ladina keeles, süstematiseerib 
neid 

• eristab peamisi puittaimi ja sorte, nimetab neid nii eesti kui ladina keeles, süstematiseerib 
neid 

• kirjeldab taimefüsioloogiat ja -fenoloogiat 
• kirjeldab taimedes toimuvaid protsesse seoses taimemorfoloogia ja – ökoloogiaga 

2. rakendab ilutaimede kasvatamisel 
agrotehnoloogia nõudeid ning kasutab 
töödeks vajalikku tehnikat 
 

• kirjeldab kasvupinnaste omadusi 
• määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega 
• arvestab materjalide (kasvusubstraat, väetis, istikud, aiatarvikud jm) mahud vastavalt 

lähteülesandele, kasutades erinevaid infoallikaid ning  lähtudes planeeritavast 
tootmismahust 

• arvutab väetusnormi, väetab ilutaimi käsitsi, käsimehhanismidega, väetisedosaatori või 
väetise külvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib 

Õppematerjalid 

S. Tooding e-kursus „Puuviljandus“  https:moodle.e-ope.ee (parool: põõsaspuu212) 
S. Tooding e-kursus „Istikukasvatus“  https:moodle.e-ope.ee (parool: perepuu219) 
S. Tooding e-kursus „Mullaõpetus“  https:moodle.e-ope.ee (parool: moreen219) 
J. Kivistik Puuviljad ja marjad Eestis 2010 
J. Kivistik  Taim ja aednik 2007 ja 2013 Ilo 
J. Kivistik Tööd puuvilja- ja marjaaias 1988 Valgus 
J. Kivistik veebileht Puuviljandus http://ak.rapina.ee/jaan/puuv/index.htm 
S.Tooding Taimede paljundamine 2013 Maaleht 
J.Kivistik  Puuvilja- ja marjasordid Soovitussortiment 2014 Tea 
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mehhanisme, järgib kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid 

3. planeerib ja valmistab ette ilutaimede 
kasvukoha 

• kirjeldab kasvupinnaste omadusi 
• määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega 
• arvestab materjalide (kasvusubstraat, väetis, istikud, aiatarvikud jm) mahud vastavalt 

lähteülesandele, kasutades erinevaid infoallikaid ning  lähtudes planeeritavast 
tootmismahust 

• valmistab ette ilutaimede kasvukoha ja kasutab selleks vajadusel mehhaanilisi ja 
käsitööriistu  

4. külvab, valib paljundusmaterjali ja 
istutab 
 

• kirjeldab kasvupinnaste omadusi 
• määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste vahenditega 
• hindab visuaalselt paljundusmaterjali, sh ajatatavate kultuuride kvaliteeti ja kvalifitseerib 

selle vastavalt etteantud nõuetele 
• seab külvi-ja istutusnormi masinal vastavalt plaanile; külvab seemned, pikeerib ja istutab 

käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile 
5. planeerib ja hooldab ilutaimi, lähtudes 
taime agrotehnoloogiast 
 

• määrab ilutaimede hooldustööde vajaduse agrotehnoloogia nõuetest lähtudes 
• määrab taimede kastmisvajaduse, seadistab ja vajadusel reguleerib kastmismehhanisme, 

kastab ilutaimi käsitsi või kastmissüsteemidega tööohutusnõudeid järgides 
• arvutab väetusnormi, väetab ilutaimi käsitsi, käsimehhanismidega, väetisedosaatori või 

väetise külvikuga vastavalt väetamisplaanile, seadistab ja vajadusel reguleerib 
mehhanisme, järgib kasutusjuhendit ja tööohutusnõudeid 

• multšib käsitsi või mehhanismidega, arvestab ilutaimede agrotehnilisi nõudeid 
• toestab ilutaimi, arvestades nende eripära; planeerib ja juhendab toestussüsteemi rajamist 
• tõrjub umbrohtu, kasutab vajalikke tööriistu ja –vahendeid, järgib töö- ja 
keskkonnaohutusnõudeid 

• demonstreerib taimekaitsetööde tegemist, kirjeldab taimekaitsetöödega seonduvaid 
tööohutusnõudeid ja keskkonnariske 

• kaitseb taime ebasoodsate ilmastikumõjude, loomade ja lindude eest, kasutab vastavaid 
abivahendeid 

• kujundab ja lõikab taimi, lähtudes eesmärgist 
• teeb hooldustöid, (sh jälgib ajatatavate taimede kasvutingimusi) käsitsi või kasutab 

vastavaid masinaid 
6. koristab, sorteerib, pakendab ja 
markeerib ning ladustab toodangu 

• viib läbi valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes 
kvaliteedinõuetest 
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 • hindab toodangu kvaliteeti vastavalt kvaliteedinõuetele 
• sorteerib toodangu lähtuvalt kvaliteedinõuetest 
• pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt nõuetele 
• planeerib ladustamist ja ladustab toodangu, kasutab vajalikku tehnikat ning arvestab 

tööohutusnõudeid ja säilitamistingimusi 
• komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise 

ökoloogiliseks tugevdamiseks 
7. planeerib erinevaid tööprotsesse ja 
juhendab väikest töörühma 
 

• planeerib tööjõuvajaduse, enda ja väikese töögrupi tööaja ja mahu lähtuvalt konkreetsest 
tööülesandest ning juhib väikese töögrupi tööd 

• selgitab õigusaktide nõudeid oma töövaldkonna piires, lähtudes planeeritavast tegevusest 

 
 

Mooduli õppemaht 728 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 124 tundi  
praktiline töö – 48 tundi (praktika) 
iseseisev töö - 556 tundi. 

Avamaalillede kasvatustehnoloogiad, 
pakendamine ja hoiustamine 
 

Süstemaatika, morfoloogia, füsioloogia, fenoloogia. Eluea pikkus. Nõuded kasvukohale. Leht- 
ja õis-, vilidekoratiivsus. Eluvormid. Õitsemise aeg. Kasvukõrgus. Külma- ja talvekindlus.  
Avamaalillede kasvatustehnoloogiad. Muldade füüsikalised ja keemilised omadused ning 
nende mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised mullaparendusained. 
Kasvusubstraatide liigid, sh kompostid, nende valmistamine ja kasutamine. Orgaanilised ja 
mineraalsed väetised ning nende kasutamine ja säilitamise nõuded. Kastmis- ja 
niisutussüsteemid, nende vajadus ja kasutamine. Multšid ning nende kasutamine. 
Avamaalillede pakendamine, markeerimine ja hoiustamine.  
Avamaalillede kasvatamisel, pakendamisel, hoiustamisel kasutatavad masinad, tööriistad, 
materjalid.  
Tööohutusnõuded avamaalillede kasvatamisel, pakendamisel ja hoiustamisel.  
Andmebaaside ja muude infoallikate kasutamine. 
Töö planeerimine ja juhtimine: Tööjõuvajaduse ja ajaplaneerimine lähtuvalt tööülesandest. 
Töörühma juhtimine. Meeskonnatöö. Õigusaktid. 

Katmikala lillede kasvatustehnoloogiad, 
pakendamine ja hoiustamine 
 

Süstemaatika, morfoloogia, füsioloogia, fenoloogia. Eluea pikkus. Nõuded kasvukohale. Leht- 
ja õis-, vili, dekoratiivsus. Eluvormid. Õitsemise aeg. Kasvukõrgus.  
 
Katmikehitised: Katmikrajatised. Mikrokliima. Kommunikatsioonid (kastmis-, väetamis- ja 
küttesüsteemid, valgus- ja varjutussüsteemid, õhutussüsteemid). 
Katmiklillede kasvatustehnoloogiad. Kasvusubstraatideliigid ja omadused ning nende 
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mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised parendusained. Orgaanilised ja 
mineraalsed väetised ning nende kasutamine ja säilitamise nõuded.  
Katmiklillede pakendamine, markeerimine ja hoiustamine. Hoiuruumidele esitatavad nõuded.  
Katmiklillede kasvatamisel, pakendamisel, hoiustamisel kasutatavad masinad, tööriistad, 
materjalid.  
Tööohutusnõuded katmiklillede kasvatamisel, pakendamisel ja hoiustamisel. 
Andmebaaside ja muude infoallikate kasutamine. 
Töö planeerimine ja juhtimine: Tööjõuvajaduse ja ajaplaneerimine lähtuvalt tööülesandest. 
Töörühma juhtimine. Meeskonnatöö. Õigusaktid. 

Puittaimede kasvatustehnoloogiad, 
pakendamine ja hoiustamine 
 

Puittaimede süstemaatika, morfoloogia, füsioloogia, fenoloogia. Puittaimede herbariseerimine 
ja määramine. 
Puittaimede klassifikatsioon, taimesüstemaatika, taimede ladinakeelsete nimede häälduse 
reeglid.  
Puittaimede eluvormid: puud, põõsad, liaanid, kääbuspõõsad, poolpõõsad.  
Igi- ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad ning tähtsamad sordid.  
Puittaimede kasvukohanõuded, valgusnõudlikud ja varjutaluvad puittaimed. Puittaimede 
külma- ja talvekindlus, talvekindlust mõjutavad tegurid. Puittaimede talvekindluse 
suurendamise võimalused. 
Puittaimede eluiga ja seda mõjutavad tegurid. Puittaimede haabitus ja kasvukõrgus, 
võimalikud dimensioonid. Tähtsamate sortide kasvukuju ja nende mõõtmed.  
Puittaimede õitsemise ajad, õitsemist mõjutavad tegurid. Puittaimede viljumine, 
seemneaastad, viljade kogumine ja säilitamine. 
 Puittaimede istutamine ja istutusjärgne hooldus. Istutuskoha ettevalmistamine, erinevate 
puittaimeliikide istutamise eripärad.  
Puittaimede paljundamine. Generatiivse ja vegetatiivse paljundamise põhimõtted, erinevad 
paljundamisviisid. 
Puittaimede kasvatustehnoloogiad, pakendamine ja hoiustamine. Hoiuruumidele esitatavad 
nõuded. 
Töö planeerimine ja juhtimine: Tööjõuvajaduse ja ajaplaneerimine lähtuvalt tööülesandest. 
Töörühma juhtimine. Meeskonnatöö. Õigusaktid. 

Ilutaimede kahjustajad ja nende tõrje  
Taimekahjustajad, nende profülaktika ja tõrjeviisid; kasurid. Umbrohud ja nende 
agrobioloogilised rühmad ning tõrjeviisid. Taimekaitsevahendid: pestitsiidid, kasutamine, 
säilitamise nõuded. 

sh. iseseisev töö Sisaldab tööd kirjandusega, referaadi ja herbaariumi koostamist 
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sh. praktika Sisaldab okas- ja lehtpuude võrsete määramist, liikide eristamistunnuste õppimist, õppekäike 
taimekollektsioonidesse ja puukoolidesse 

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, 
kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Eristav/ mitteeristav 

 1. Okaspuude võrsete tundmine (10 võrset) „5” – 10-9 õiget määrangut; „4” – 8-7 õiget 
määrangut; „3” – 6 õiget määrangut; 

2. Lehtpuude võrsete tundmine (20 võrset) „5” – 20-17 õiget määrangut; „4” – 16-14 õiget 
määrangut; „3” – 13-11 õiget määrangut; 

3. Iseseisva tööna referaadi koostamine valitud puittaimest või puittaimede perekonnast. 
Hinnatakse referaadi sisu, vormistust ja kirjanduse kasutamise ning viitamise oskust ja 
korrektsust. „5” – kõik nõuded täidetud, „4” – rikutud üht ülalmainitud nõuet, „3” – rikutud 
mitut ülalmainitud nõuet; 

4. Iseseisva tööna 75 puittaimeliigi herbaariumi koostamine. Herbaariumis on herbariseeritud 
materjal nõuetekohaselt kogutud, kuivatatud ja herbaarlehtedele kleebitud ning 
kirjanurgaga varustatud.Hindamise kriteeriumiks on liikide õige määrang herbaariumis. „5” 
kuni 5 määranguviga; „4” – 6-10 määranguviga; „3” – 11-15 määranguviga; 

5. Iseseisva tööna 100 puittaime võrseherbaariumi kogumine, määraamine ja etikettimine. „5” 
– 1-5 määranguviga; „4” – 6-10 määranguviga; „3” – 11-15 määranguviga; 

6. Avamalillede (sh kõrrelised ja sõnajalad) äratundmine etteantud nimekirjast (lävend) 
lähtuvalt “5” – 20% nimistust enam taimede äratundmine; “4” – 10% nimistust enam 
taimede äratundmine; “3” – etteantud nimekirjas väljatoodud taimede äratundmine  

7. Katmiklillede äratundmine etteantud nimekirjast (lävend) lähtuvalt “5” – 20% nimistust 
enam taimede äratundmine; “4” – 10% nimistust enam taimede äratundmine; “3” – 
etteantud nimekirjas väljatoodud taimede äratundmine 

8. Taimemapi koostamine etteantud nõuetest ja taimenimekirjast lähtuvalt. Hindamine – 
mitteeristavalt (a/ma). Lävend: taimemapp sisaldab herbariseeritud taimi, selle seemneid 
ning kirjalikku osa (süstemaatikat, kasvukohanõudeid ja kasvatamist kirjeldavat teksti).  

9. Virtuaalherbaarium katmikalalilledest. Hindamine – mitteeristavalt (a/ma). Lävend: 
virtuaalherbaarium sisaldab fotosid taimedest ja kirjalikku osa (süstemaatikat, 
kasvukohanõudeid ja kasvatamist kirjeldavat teksti). 

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
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Õppematerjalid  

Endel Laas, 1987. Dendroloogia. 2. Parandatud ja täiendatud trükk. „Valgus”, Tallinn.;  
Eino Laas, 2003. Okaspuud. „Atlex”, Tartu.;  
Urmas Roht, 2007. Lehtpuud I. „Atlex”, Tartu.;  
Urmas Roht, 2011. 90 kodumaist puittaime. „Huma”, Tallinn.;  
Urmas Roht, 2012. 90 tavalisemat võõrpuittaime. „Atlex”, Tartu.;  
Urmas Roht, 2013. 90 okaspuud. „Atlex”, Tartu.;  
Olev Henno, 1995. Puude ja põõsaste välimääraja. 2. ümbertöötatud trükk. Tallinn.;  
Helve Sarapuu, 1969. Puude ja põõsaste paljundamine. „Valgus”, Tallinn.;  
Helve Sarapuu, 1983. Puud ja põõsad haljastuses. „Valgus”, Tallinn. 
Virve Roost. Toataimed. Tln. Valgus.  
Alanko, P. Püsililled.  
Tara, A.-K. Suvelilled.  
Uurman, K. Rohttaimed. E-kursus.  
Uurman, K. Rohtsete dekoratiivtaimede erikursus. E-kursus.  
Aomets, M. Suvelilled.  

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

6 TAIMMATERJALI PALJUNDAMINE JA 
ISTIKUTE KASVATAMINE 8 EKAP 

Anu Käär 
Katrin Uurman 
Urmas Roht 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane saab ülevaate puukoolimajanduse tööst, õpib paljundama 
ja kasvatama taimi standardseks istutusmaterjaliks. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
1. rakendab puukoolimajanduse 
agrotehnoloogiaid, sh taimede säilitamist, 
pakendamist ja müüki 
 

• selgitab puukooli mõistet ja puukoolide klassifitseerimist tootmissuuna, tehnoloogia jm järgi 
• selgitab puukooli tegevuseks vajaliku dokumentatsiooni ja puukooli taimse tervise kontrolli 

vajadust 
• kirjeldab ja selgitab puukooli asukoha ning valiku põhimõtteid 
• võtab üles paljasjuurseid taimi, koondab konteineristikuid, pakendab, markeerib ja 

realiseerib toodangu vastavalt kvaliteedi klassile ning istiku eripärale 
• valmistab istikud ette talvitumiseks, kaitseb istikuid kahjustajate eest 
• komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise 

ökoloogiliseks tugevdamiseks  
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• juhindub keskkonnanõuetest kõigis puukoolitöödes, hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid 
ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks 

2. paljundab generatiivselt ja vegetatiivselt, 
lähtudes taimede füsioloogiast ning 
kasvunõuetest 
 

• valib ning põhjendab paljundusviisi valikut, paljundab generatiivselt ja vegetatiivselt, 
taimmaterjali, lähtudes taimele sobivast paljundusviisist 

• poogib erinevaid viise ja tingimusi arvestades 
• lähtub tolmeldamisel taimest  

3. kasvatab taimed kvaliteedinõuetele 
vastavaks istutusmaterjaliks 

• annab ülevaate istutusmaterjali kvaliteedinõuetest vastavalt taimestandarditele ja hindab 
istiku kvaliteediklassi 

• viib läbi hooldustöid erinevatel puukooli väljadel (kujundamine, toestamine, kastmine, 
väetamine, taimekaitse, umbrohutõrje) vastavalt vajadusele ja agrotehnilistele nõuetele, 
kasutades ergonoomilisi töövõtteid 

• võtab üles paljasjuurseid taimi, koondab konteineristikuid, pakendab, markeerib ja 
realiseerib toodangu vastavalt kvaliteedi klassile ning istiku eripärale 

• valmistab istikud ette talvitumiseks, kaitseb istikuid kahjustajate eest 
• juhindub keskkonnanõuetest kõigis puukoolitöödes, hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid 

ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 208 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 44 tundi  
praktiline töö – 16 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 148 tundi. 

Puukooli organiseerimine 
Puukooli mõiste ja puukoolide klassifitseerimine  tootmissuuna, tehnoloogia jm näitajate järgi. 
Puukooli tegevuseks vajalik dokumentatsioon ja taimse tervise kontrolli vajadus ning nõuded. 
Puukooli maa-ala valik, asukoht, mullastik, puukooli organiseerimine.  

Taimede seemnekandvus, seemnete 
varumine ja säilitamine. Taimede 
generatiivne paljundamine. 

Taimede viljakandvus ja seda mõjutavad tegurid. Viljade valmimise aeg, viljade kogumise 
võimalused. 
Seemnete varumine ja säilitamine. Seemnete külvieelne töötlemine. 
Seemnete külv, avamaa- ja katmikalakülvid. Seemikud ja istikud, nende kasvatamise 
agrotehnika. 

Taimede vegetatiivne paljundamine 

Vegetatiivse paljundamise viisid ja meetodid. Paljundusmaterjali kastmine, varjutamine ja 
hooldus. 
Paljundusmaterjali varumine ja säilitamine. 
Taimede mikropaljundus, mikropaljunduse põhimõtted. 
Puittaimede vääristamine: pookimine ja silmastamine.  
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Vegetatiivselt paljundatud istutusmaterjali kasvatamise agrotehnika. 

Taimede potistamine, konteinertaimede ja 
heistrite kasvatamine. 

Enamlevinud kasvusubstraadid, nende valmistamine. 
Taimede potistamine, paljasjuursete ja suletud juurekavaga taimede kasvatamine. 
Heistrite kasvatamine, kujundamine, toestamine, väljakaevamine ja kasvatamise agrotehnika. 

Istutusmaterjali väljakaevamine, sorteeri-
mine, pakendamine, säilitamine ja 
transport. 

Istutusmaterjali väljakaevamise tehnoloogiad. 
Istutusmaterjali kvaliteedinõuded ja standardid, materjali sorteerimine, etikettimine ja 
pakkimine. 
Istutusmaterjali lühi- ja pikaajaline säilitamine, istutusmaterjali transport.  

sh. iseseisev töö Erinevate taimeliikide viljade valmimisaegade tabeli koostamine. Lilleseemnete kogu 
koostamine.  

sh. praktika Seemnete külv, pistokste, -vaiade ja haljaspistikute tegemine. Pookimine ja silmastamine. 
Paljundamine sibulatega.  

Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, analüüs, kirjalik ülesanne, ettekanne, 
seemnekogu.  

Hindamine Mitteeristav 
 Praktilised tööd:  

* vegetatiivse ja generatiivse paljundamise võtted on sooritatud etteantud nõuetest lähtuvalt 
ning järgitud on ohutusnõudeid.  
Seemnekogu:  
* vastab etteantud nõuetele ja esitatud õigeaegselt,  
* sisaldab nõutud hulgal seemneid,  
* seemned on puhastatud ja pakendatud nõuetekohaselt.  

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid  

Helve Sarapuu, 1969. Puude ja põõsaste paljundamine. „Valgus”, Tallinn;  Gerd Krüssmann, 
1981. Die Baumschule. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg. 
Uurman, K. Suvelillede generatiivne paljundamine. Õpiobjekt. Räpina Aianduskool. 
http://ak.rapina.ee/katrinu/gen_paljundamine/ 
Uurman, K. Rohtsete dekoratiivtaimede vegetatiivne paljundamine. Õpiobjekt. Räpina 
Aianduskool. http://ak.rapina.ee/katrinu/veg_paljundamine/ 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

7. MURU RAJAMINE JA HOOLDAMINE 7 EKAP 
Reet Palusalu 
Jaana Vaino 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et  õpilane rajab ja hooldab muru iseseisvalt või meeskonnatööna. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. mõistab muru rajamise põhimõtteid, 
lähtudes kasvupinnasest ja 
murutaimedest 

• Eristab peamisi murutaimi ning enamlevinud muru-umbrohtusid. 
• Eristab erinevate lõimiste ja pH-ga kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste 

vahenditega ning soovitada ja kasutada erinevaid pinnast parandavaid komponente 
optimaalsetes kogustes. 

• Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning 
töökultuuri tööprotsessi kestel. 

2. rajab muru käsitsi või käsikülvikut 
kasutades 

• Märgib maha istutus- või külvipinna, lähtudes projektist. 
• Valmistab ette külvipinna, arvestades olemasolevat pinnast, vajadusel rullib. 
• Valib muruseemne külvamiseks etteantud seemnesegudest sobiva, vastavalt 

kasvupinnasele. 
• Külvab muruseemned ja väetise käsitsi või külvikuga ühtlaselt üle külvipinna optimaalse 

külvinormiga. 
• Rehitseb muruseemne pinnasesse. 
• Rullib rehitsetud ala vastavalt vajadusele. 
• Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning 

töökultuuri tööprotsessi kestel. 
3. paigaldab ja kastab siirdmuru • Valmistab ette siirdmuru paigaldamiseks kavandatud pinna, arvestades olemasolevat 

pinnast, vajadusel rullib. 
• Paigaldab siirdmuru käsitsi, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi, kastab 

paigaldatud siirdmuru. 
• Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning 

töökultuuri tööprotsessi kestel. 
4. hooldab muru ja teeb umbrohutõrjet 
käsitsi või vastavat tehnikat kasutades 

• Hindab muru kastmisvajadust ja vajadusel kastab, tagades maapinna ühtlase niiskumise 
nõutud sügavuseni. 

• Hindab muru niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme. 
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• Hindab muruheintaimede väetusvajadust ja väetab vastavat kasvuperioodi silmas pidades 
sobivaima väetise ja optimaalseima väetusnormiga 

• Pinnase lupjamine pH alandamiseks. 
• Hindab muruheintaimedest kamara õhustamise vajadust ja vastavalt vajadusele õhustab, 

kasutades mehhanisme. 
• Esitab rollimänguna muru heintaimiku taimekaitsega seotud töid, kasutades 

taimekaitsevahendeid imiteerivaid lahuseid ning täites ohutusnõudeid. 
• Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning 

töökultuuri tööprotsessi kestel. 
• Hindab muru kastmisvajadust ja vajadusel kastab, tagades maapinna ühtlase niiskumise 

nõutud sügavuseni. 
• Hindab muru niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme. 
• Hindab muruheintaimede väetusvajadust ja väetab vastavat kasvuperioodi silmas pidades 

sobivaima väetise ja optimaalseima väetusnormiga (sh lupjamine pinnase pH 
alandamiseks). 

• Hindab muruheintaimedest kamara õhustamise vajadust ja vastavalt vajadusele õhustab, 
kasutades mehhanisme. 

• Esitab rollimänguna muru heintaimiku taimekaitsega seotud töid, kasutades 
taimekaitsevahendeid imiteerivaid lahuseid ning täites ohutusnõudeid 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 182 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 20 tundi  
praktiline töö – 16 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 146 tundi. 

1. Murudena kasvatatavad 
enamlevinud heintaimed ja murudes 
enamlevinud umbrohud ning 
pinnase pH ja lõimise määramine 

1.1 Murudena kasvatatavad enamlevinud heintaimed. 
1.2 Murudes enamlevinud püsiumbrohud. 
1.3 Mulla pH ja lõimise määramine käepäraste vahenditega. 

2. Muru rajamine seemnest 

2.1  Mahamärkimise meetodid. 
2.2  Pinnase ettevalmistus muru seemnest külviks. 
2.3  Muruseemne valik ja  külvamine nii käsitsi kui ka külvikuga. 
2.4   Muruseemne pinnasesse rehitsemine ja pinnase rullimine. 

3. Muru rajamine siirdmurust 
3.1 Pinnase ettevalmistus muru rajamiseks siirdmurust. 
3.2 Siirdmuru paigaldamine käsitsi. 
3.3 Siirdmuru kastmine. 
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4. Muru hooldamine põhimõtted 

4.1 Muru kastmine. 
4.2 Muru niitmine. 
4.3 Murukamara aereerimine.  
4.4 Muru väetamine. 
4.4 Pinnase lupjamine viimase pH alandamiseks. 
4.6 Taimekaitsetööd muru hooldamisel 
4.7 Erialane põhisõnavara  

Õppemeetodid 
Interaktiivne loeng, rühmatöö ja õppekäik haljasaladele muru heintaimede ja umbrohtude 
tundmaõppimiseks. Praktiline töö: maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks seemnest ja 
siirdmurust; muru rajamine seemnete külvist, siirdmurust; muruala hooldamine.  

Hindamine Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub eristavalt herbaariumi esitamisel ja praktilistes töödes 
osalemise alusel ning kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

Hindamismeetodid Hindekriteeriumid 

 Eristav hindamine     
pinnase pH ja lõimise määramine 
´´3´´ (lävend) Eristab erineva pH ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid 
käepäraste vahenditega 
´´4´´ Eristab erineva pH ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste 
vahenditega ning eristab pinnast parandavaid komponente  
´´5´´ Eristab erineva pH ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste 
vahenditega. Eristab pinnast parandavaid komponente ja nende mõju pinnaste omadustele ning 
oskab soovitada ja kasutada erinevaid pinnast parandavaid komponente optimaalsetes 
kogustes. 
Muru rajamine seemnest 
´´3´´ (lävend) Oskab rakendada  vähemalt 1 mahamärkimise ning 1 pinnase ettevalmistuse 
meetodit muru seemnest külviks. Oskab eristada erinevaid muruseemnesegusid ning muru 
külvist rajada vähemalt ühel viisil (kas käsitsi või külvikuga). Oskab muruseemne pinnasesse 
rehitseda ja pinnast rullida. 
´´4´´ Oskab rakendada  vähemalt 2 mahamärkimise ning eristab erinevaid  pinnase 
ettevalmistuse meetodit ja neist üht ka rakendada muru seemnest külviks. Oskab eristada 
erinevaid muruseemnesegusid ning kasutada neid vastavalt valgustingimustele. Oskab muru 
külvist rajada nii käsitsi kui ka külvikuga. Oskab muruseemne pinnasesse rehitseda ja pinnast 
rullida. 
´´5´´ Oskab rakendada  vähemalt 2 mahamärkimise ning eristab erinevaid  pinnase 
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ettevalmistuse meetodit ja neist üht ka rakendada muru seemnest külviks. Oskab eristada 
erinevaid muruseemnesegusid ning kasutada neid vastavalt valgustingimustele ning pinnase pH-
le, ja lõimisele. Oskab muru külvist rajada nii käsitsi kui ka külvikuga. Oskab muruseemne 
pinnasesse rehitseda ja pinnast rullida. 
 Oskab hinnata ning analüüsida muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 
Muru rajamine siirdmurust 
´´3´´ (lävend) Oskab rakendada  vähemalt 1 mahamärkimise meetodit ning paigaldab siirdmuru 
juhendamisel etteantud tööriistu kasutades. Kastab siirdmuru paigaldusjärgselt.  
´´4´´ Oskab rakendada  vähemalt 2 mahamärkimise ning paigaldab siirdmuru. Oskab siirdmuru 
paigaldamise järgselt kasta. 
´´5´´ Oskab rakendada  vähemalt erinevaid mahamärkimise meetodeid ning paigaldab siirdmuru 
iseseisvalt. 
Oskab hinnata ning analüüsida muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 
Muru hooldamine 
´´3´´ (lävend) Oskab muru kasta, niita, aereerida, väetada.  
´´4´´ Oskab hinnata muru kastmis-, niitmis-, väetus-, aereerimis- ja lupjamise vajadust ning 
vajadusel viimaseid rakendada. 
´´5´´ Oskab hinnata muru kastmis-, niitmis-, väetus-, aereerimis- ja lupjamise ja taimekaitsetööde 
vajadust ja vajadusel viimaseid sooritada ning läbi viia taimekaitsetöd. Oskab kasuta erialast 
põhisõnavara. 
Oskab hinnata ning analüüsida muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. 
 
Iseseisev töö – murutaimede ja umbrohtude tundmine 
´´3´´ (lävend) Eristab ja määrab (eesti keeles) vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja oskab 
viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: aasnurmikas,  punane aruhein, sale-haguhein, 
lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein  
´´4´´  Eristab ja määrab (eesti keeles): 
vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: 
aasnurmikas,  punane aruhein, sale-haguhein, lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein  
ja 
vähemalt 10 erinevat muru-umbrohtu ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: 
murunurmikas, valge ristik, võilill, kirikakar, külmamailane, kerahein, harilik linnurohi, hanijalg, 
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suur teeleht, süstlehine teeleht, roomav tulikas, põld-kadakkaer, teekummel, raudrohi, kortsleht, 
teekummel. 
´´5´´ Eristab ja määrab (eesti ja ladina keeles): 
vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: 
aasnurmikas,  punane aruhein, sale-haguhein, lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein  
ja 
vähemalt 10 erinevat muru-umbrohtu ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: 
murunurmikas, valge ristik, võilill, kirikakar, külmamailane, kerahein, harilik linnurohi, hanijalg, 
suur teeleht, süstlehine teeleht, roomav tulikas, põld-kadakkaer, teekummel, raudrohi, kortsleht, 
teekummel 
*Kogub iseseisvalt herbaariumi koostamiseks materjali, määrab iseseisvalt kogutud taimse 
materjali; vormistab viimase herbaariumiks ja oskab kasutada koostatud herbaariumi.  

Mooduli kokkuvõtva hinde 
kujunemine 
 

Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud kõik praktilised ülesanded sh. iseseisva 
töö vähemalt lävendi tasemel (hinne ´´3´´ (rahuldav) ja sooritanud kõik etteantud ülesanded 
nõuetekohaselt ja õigeaegselt, st vastavalt tunniplaanile. 

Õppematerjalid  

Akeroyd, S (2012). Lawns and Groun Cover. Royal Horticultural Society. 
Mölder, A. (2012). Haljasalade kasvupinnased ja multšid. SA INNOVE MaaRyl 2010 Ehitustööde 
kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd. (2011). Eestikeelne väljaanne ET INFOkeskus 
AS. 
Saar. M.  (2009). Kauni muru saladus. Ajakirjade Kirjastus. 
Randoja-Muts, R. (2009). Peenar Sinu aias, mahamärkimine, rajamine, hooldamine. Menu 
Kirjastus. 
 Wirth, P. (2008). Der Groβe Gartenplanner. Ulmer. 
Saar.M. (1979). Murud. Valgus 
Kuusk.V. (1972). Taimede välimääraja. Valgus 

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

8 Haljasalade rajamine ja hooldamine 8 EKAP 
Reet Palusalu 
Jaana Vaino 
Anu Torim 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane rajab, viimistleb ja hooldab haljasalasid, kasutades tööks 
vajalikke masinaid ja mehhanisme. 
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane 
1. valmistab ette istutusalad 

• valib mahamärkimise meetodi, märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede asukohad, 
lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja kasutades mõõteriistu (mõõdulint, nivelliir)  

• valib umbrohutõrje viisi, põhjendab valikut ja tõrjub umbrohtu, järgides keskkonnaohutuse 
nõudeid 

• kirjeldab kasvupinnaste omadusi, määrab mulla lõimise ja happesuse käepäraste 
vahenditega 

• valmistab ette käsitsi ja masinatega (mullafrees) kasvupinna, arvestades projekti, 
olemasolevat pinnast, istutatavaid taimi  

2. rajab ja viimistleb istutusalasid 
• kirjeldab geosünteetide, multšide, ja erinevate servamaterjalide liigitust ja omadusi, arvutab 

materjali mahud, paigaldab istutusala servad, geosünteedid, projektist (tööde kirjeldustest) 
lähtudes 

• tunneb ära nimetab peamisi aias ja haljasalal kasvavaid taimi, vastavalt nimekirjale eesti ja 
ladina keeles 

• iseloomustab taime kasvukohanõudeid (kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja 
kasvupindasid)  

• külvab seemned vastavalt juhendile 
• istutab, kastab ja toestab vastavalt projektile (töökirjeldusele) taimed, arvestades istiku tüüpi, 

suurust, taime liiki, teeb vajadusel istutusjärgse tagasilõikuse (nt hekid), kasutades 
ergonoomilisi töövõtteid 

• multšib, lähtudes projektist (töökirjeldusest), arvestades aastaaega, mullapinna seisundit, 
taimede kasvunõudeid ja kasutades ergonoomilisi töövõtteid  

• istutab ja toestab suured puud, arvestades istutusnõudeid, haljastusprojekti (töökirjeldust) 
ning järgides tööohutusnõudeid ja ergonoomilisi töövõtteid  
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3. hooldab istutusalasid ja hekke käsitsi 
ning ettenähtud tööriistu kasutades • liigitab ja kirjeldab enamlevinud ilutaimede kahjustajaid, selgitab taimekaitsetööde 

põhimõtted, teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele  
• eristab ja kirjeldab umbrohtusid vastavalt nimekirjale, tõrjub umbrohtu, kasutades erinevaid 

tõrjevõtteid  
• kirjeldab hekkide lõikamise põhimõtteid, pügab ja/või noorendab hekke, kasutades selleks 

ettenähtud masinaid ja hekikääre  
• kirjeldab puude hooldamise aluseid, teeb ilupuude ja -põõsaste, viljapuude ja marjapõõsaste 

hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, kasutades selleks ettenähtud tööriistu 
• hooldab (lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, toestab, valmistab talveks ette jm) taimi, 

kasutades selleks ettenähtud tööriistu ja masinaid 
• selgitab väetamise põhimõtteid, mõju taimedele ja keskkonnale, väetab taimi vastavalt 

väetusskeemile ja külvinormile  
• komposteerib taimejäätmed, orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise 

ökoloogiliseks tugevdamiseks 
• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi asjakohases eesti keeles  
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 

tulemusi osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 208 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 40 tundi  
praktiline töö – 16 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 152 tundi. 

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. 

Haljasalade rajamine  Tööde järjekord tööprojekti tasandil; Olemasoleva taimestiku säilitamine;  Kuivendamine; 
Käsitsitööriistad, tehnoloogilised seadmed ja masinad; 
Mõõdistamise aparatuur ja selle käsitsemine; Mahamärkimine, graafilise 
materjali lugemine, mahamärkimise meetodid (hulknurkade meetod, kolmnurkade meetod, 
koordinaatide meetod, sirge joone meetod).  
Maa-ala planeerimine; istutusala ettevalmistamine (sh mullaharimise tähtsamad tehnoloogilised 
võtted); Istutusmaterjali liigid ja kvaliteet, transport, säilitamine. Istutamine, külvamine, 
peenraservade paigaldamine, multšimine, toestamine.  
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Haljasalade hooldamine 
 

Istutusalade, sh hekkide hooldamine; kahjustajad ja nende tõrje, umbrohud ja nende tõrje, 
väetised, väetamise põhimõtted, väetamine, puittaimede lõikamine, külmaõrnade taimede 
katmine talveks, varjutamine;.  
Taimejäätmete komposteerimine.  

Õppemeetodid praktiline töö, interaktiivne loeng,  õpimapp, rühmatöö, iseseisev töö, kirjalik töö 

Hindamine Eristav  

Praktiline töö,  
kirjalik töö,  
õpimapp 

Numbrilise hindega väljendatakse õpiväljundite saavutatuse taset järgmiselt: 
hinne „5” – „väga hea” –  õpiväljundite iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine 
märgib  plaani  maha,  võttes  meeskonnas  initsiatiivi 
valmistab  maapinna  ette,  näidates  kõrget  töökultuuri,  ning  töö  tulemus on  visuaalselt 
korrektne 
hindab  visuaalselt  taime  kvaliteeti  ning  vajadusel  ja  võimalusel korrastab  taime  
näitab  üles  initsiatiivi  taimede  istutamisel,  istutustöö  on  korrektne  
viimistleb  istutusala  iseseisvalt,  kasutab  ratsionaalseid töövõtteid,  töö tulemus  on korrektne 
paigaldab külmaõrnadele taimedele talvekatteid 
planeerib  ja  põhjendab  materjalide  ja  tööriistade  kasutamist,  käsitseb neid hoolikalt 
hinne „4” – „hea” – õpiväljundite eesmärgipärane kasutamine 
märgib  plaani  maha  koostöös  meeskonnaga 
valmistab  maapinna  ette,  kasutades  ohutuid,    ergonoomilisi  ja ratsionaalseid  töövõtteid 
hindab  visuaalselt  taime  kvaliteeti  ja  põhjendab  oma  hinnangut   
ning  valikut 
istutab  taimed  nõuetekohaselt  ning  sobivale  istutussügavusele 
viimistleb  iseseisvalt  istutusala  vastavalt  projektile 
planeerib  materjalide  ja  tööriistade  kasutamist,  käsitseb  neid  hoolikalt 
hinne „3” – „rahuldav” – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 
märgib  plaani  maha  juhendamisel   
valmistab maapinna  ette,  kasutades  ohutuid  ja  ergonoomilisi  töövõtteid 
hindab  visuaalselt  taime  kvaliteeti  ja  eraldab  kõlbmatud  taimed 
teeb  istutustöid  meeskonnas  juhendatavana  
viimistleb  juhendatavana  istutusala  vastavalt  projektile 
käsitseb  materjale  ja  tööriistu  hoolikalt  
paigaldab varjutuskanga ning külmaõrnadele taimedele talvekatteid 
lõikab viljapuid ja marjapõõsaid ning ilupuid ja –põõsaid 
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lõigab hekke nii käsitsi kui masinaga 

Kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded ja soorianud kõik praktilised tööd nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid  

A. Niine Haljastaja käsiraamat. Tallinn 1976 
S. Järve ja V. Eskla Puude ja põõsaste lõikamine Tallinn 2010 
M. Saar Kauni muru saladus 2009 
H. Sarapuu Hekid ja hekitaimed Tallinn 2010 
H. Sarapuu Puud ja põõsad haljastuses Tallinn 1983 
Aia kujundamine Tallinn 2008 
Haynes, B., Bird, R. Praktiline aiapidaja käsiraamat. Tln: Maalehe Raamat, 2005; 
Nuust, J. Roosid aias ja kasvuhoones. Tln: Valgus,1990;  
Kukk, E. Viljapuude lõikamine koduaias. Tln: Valgus 1982;  
Samuelsson, L., Schenkmanis, U. Puude ja põõsaste lõikamine. Tln: Sinisukk, 2003;  
Ojasalu, M. Roosiaed. Tln: Maalehe Raamat, 2006;  
Grišakov, Ü., Just, A., Just, E., Luts, V. Maaehituse alused. Tln: AS Infotrükk, 1996; 
Tallinna LV määrused nr 112  
Aedla, M., Aiapidaja käsiraamat Tallinn, 2012 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

9. Sillutiste paigaldamine   8 EKAP Priit Trahv 
Marko Laanes 

Nõuded mooduli 
alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk 
õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab ja hooldab sillutisi, lähtudes projektist 
(töökirjeldusest) ja ehitusnõuetest ning töötab ohutult erilubasid mittevajavate masinate ja 
seadmetega 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. kasutab ja hooldab turvaliselt sillutiste 

paigaldamisel ja hooldamisel erilubasid 
mittevajavaid masinaid ja seadmeid 
(ketaslõikur, kivikiljotiin, 
pinnasetihendaja ja segumasin) 

Õpilane:  
• loeb ja mõistab kasutusjuhendite tähendust  
• selgitab masina kasutamise tööpõhimõtteid ja ohutusnõudeid, seab enne kasutamist 

masina töökorda, pärast tööd korrastab masina ning täidab kasutuspäeviku vastavalt 
eeskirjale 
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2. paigaldab ja viimistleb erinevat tüüpi 
sillutisi (betoon- ja looduskivi, puidu- ja 
sõelmeteed) 

• märgib maha teed ja platsid lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja ehitusnõuetest 
• ehitab teeküna ja aluspõhja, kasutades vastavat tehnikat (v.a traktorid, kopad, laadurid 

jm), järgidesõigusakte ja tööohutusnõudeid 
• kirjeldab teede ääristamise võimalusi ning paigaldab teeäärise, teeb vajalikud betoonitööd, 

lähtudes projektist (töökirjeldusest) 
• paigaldab ja viimistleb vastavalt projektile (töökirjeldusele) sillutise, teeb vajalikud 

betoonitööd, kasutades vajadusel ketaslõikurit ja kivigiljotiini, hindab oma töö kvaliteeti 
3. hooldab erinevat tüüpi sillutisi • hooldab erinevaid sillutisi vastavalt materjalile (vuukide puhastamine, peitsimine, 

vuugitäite lisamine jm) 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 208 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 24 tundi  
praktiline töö – 114+ 40 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 30 tundi. 

Sillutise paigaldus- ja hooldusmasinad Sillutiste paigaldus- ja hooldusmasinad, nende tööpõhimõtted ja ohutusnõuded. Masinate 
seadistamine ja hooldamine. Masinate kasutuspäevik.  

Ehitusmaterjalid Looduslikud ja tehislikud ehitusmaterjalid ja nende omadused, materjalide ladustamine.  

Teeküna kaevamine ja aluspõhja tegemine Mahamärkimine. Teeküna kaevamine ja aluspõhja tegemine vastava tehnikaga, aluspõhja 
kihid ja kasutatavad materjalid 

Sillutise paigaldamine, vuukide täitmine, 
viimistlustööd 

Erinevate sillutiste paigaldamine, viimistlemine ja vuukide täitmine vastavalt sillutiste 
iseloomule 

Sillutiste hooldamine Sillutiste hooldusvõtted vastavalt materjalidele (vuukide puhastamine, peitsimine ja vuugitäite 
lisamine jne).  

sh. iseseisev töö Referaat kivimipõhistest puistematerjalidest  

sh. praktika praktilised harjutustööd ja komplekstöö 

Õppemeetodid Demonstratsioon, praktiline töö. 
Hindamine Mitteeristav 
Praktilised tööd 
Komplekstöö 

Praktiline töö on sooritatud vastavalt etteantud nõuetele etteantud aja jooksul. Töö 
sooritamisel on lähtutud tööohutusnõuetest, kasutades vastavaid tööriistu ja masinaid.  

Kokkuvõtva hinde kujunemine Kõik nõutud hindamisülesanded on sooritatud vähemalt lävendi tasemel 

Õppematerjalid  Ohutusjuhendid, õpetaja konspektid 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP)  Õpetajad 
10. AIAKAUPADE MÜÜMINE 3 EKAP Anu Seim 

Nõuded mooduli alustamiseks Õpilane on eelnevalt läbinud põhiõpingute moodulid 1-10. 

Mooduli eesmärk 
õpetusega taotletakse, et õpilane müüb aiakaupu järgides teeninduse head tava ning 
tulles loovalt toime erinevate kultuuritaustaga klientidega erinevates keelekasutus- ja 
töösituatsioonides.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. valmistab ette müügikoha ja aiakaubad, 
arvestades hooajalisust, müügikoha eripära 
ning müügistrateegiat  

Õpilane:  
• kujundab müügikoha sisustuse ja väljapaneku, arvestades aiakaupade hooajalisust ja 

tehes vajadusel koostööd spetsialistidega 
• valmistab kaubad müügiks ette ning paigutab müügisaali, lähtudes müügikoha 

eripärast 
2. koostab, täidab ja kontrollib kauba 
dokumente, aruandeid, tellimusi, lähtudes 
nõuetest ja vajadustest  

• koostab ja käsitleb kauba saatedokumente ja kaubaaruannet ning kontrollib kaupade 
laoseisu vastavalt vajadustele 

• vormistab kliendilt saadud tellimuse ning korraldab selle täitmise, arvestades tellimuse 
eripära  

3. müüb aiakaupu kasutades erinevaid 
arveldusviise ja tehnilisi vahendeid 

• selgitab suunavate küsimustega kliendi vajadused, arvestades kliendi soove, 
kultuuriruumi ja traditsioone 

• nõustab klienti ning soovitab ja tutvustab kaupa, pakkudes erinevaid valikuvõimalusi 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja kliendile arusaadavalt terminoloogiat kasutades 

• selgitab kassatöö aluseid, arveldab kliendiga, kasutades vastavalt vajadusele 
erinevaid arveldusviise ja tehnilisi vahendeid 

4. rakendab klienditeeninduse põhimõtteid, 
järgides teenindamise head tava 
 

• müüb kaupu ja pakub kliendile lisaostu võimalust, tagades kliendi rahulolu 
• pakib kauba, arvestades selle eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit 
• lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, vajadusel suunab 

probleemi lahendamise asjatundlikumale kolleegile 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 78 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 24 tundi  
praktiline töö – 26 + 16 tundi ( praktika) 
iseseisev töö - 12 tundi. 

s.h. auditoorne töö 39 tundi  
Klienditeenindus 

KLIENDITEENINDUSE ALUSED 
 Kliendikeskne, teenindaja-keskne ja asutusekeskne teenindusfilosoofia. Klientide 
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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.     
MÜÜGITÖÖ JA MÜÜGITÖÖ KORRALDUS 
Müümise ja müügi mõiste ja olemus. Müügiprotsess. Müügistrateegia. Müügi  eetika. 
Kliendikeskne müük. Müügitehnikad: isiklik,  kassa-, selve-,  telefoni-, messimüük. 
Lisamüük. E-kaubandus. 
Kaupade müügiks ettevalmistamine ja väljapanekud.Tööde tegemiseks vajalikud 
materjalid ja vahendid, töökoha korraldus. Kaupluse töö põhi- ja abioperatsioonid. 
Ohutusmärgistus. Kaupade müügiks ettevalmistamine, hinnaetiketi kujundamine. 
Kaupade väljapanekud, nende kujundamine Hinnaettiketi kujundamine lähtudes seaduse 
ssätestatud nõuetele.  
Kaupade vastuvõtmisele eelnevad tegevused, kaupade vastuvõtmine ja ladustamine. 
Kauba saatedokument. Kaubasaatedokumentide rekvisiidid, saatelehe vormistamine. 
Kaupade sissetuleku allikad ja viisid. Taara ja pakend. Kaupade paigutuse põhimõtted ja 
nõuetekohane säilitamine. Saatedokumendil vajalike rekvisiitide kirjeldamine, 
äratundmine. 
Toodete ja teenuste tundmine. Kaupade sortimendi, kvaliteedi, garantiiaja, 
kasutamistingimuste, -võimaluste teadmine. Kaupade ümbervahetamine ja tagasi 
võtmine. 
MÜÜGITÖÖD REGULEERIVAD SEADUSED 
Kaubandustegevuse seadus. Tarbijakaitseseadus. Võlaõigusseadus.Taimekaisteseadus, 
Biotsiidiseadus Pakendiseadus.Jäätmeseadus. Reklaamiseadus. Kemikaaliseadus. 
Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded.. 

sh. iseseisev töö 
Õpimapi koostamine mooduli ulatuses 
vastavalt juhendile ja esitlemine  

13 tundi 
Mitteeristav hindamine A/MA 
Õpimapp on koostatud vastavalt RAK kirjalike tööde juhendile kogu moodulis läbitud 
teemade kohta, sisaldab  õpetaja  antud jaotusmaterjale ja iseseisvalt koostatud töid ning 
enesehinnangut õppijana oma eesmärkide saavutamise kohta. 

sh. praktika 26 tundi 
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Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö, probleemülesanne, meeskonnatöö,  demonstratsioon, 
tagasiside 

Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

sh. hindekriteeriumid Eristav hindamine:  Hinne „3“, „4“, „5“ 
Mitteeristav hindamine A/MA 

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine 

Kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised 
ülesanded, sh..iseseisva töö õpimapi vähemalt lävendi tasemel „A“ arvestatud  ning 
eristavalt hinnatavate praktilise tööja probleemülesande lävendi tasemel hinne „3“ 
(rahuldav)  

  sh.hindamismeetodid 
Praktiline töö 
1. Müügisituatsiooni 
ettevalmistamine:kaupluses, kaupade 
väljapaneku planeerimine  ja kaupade 
kvaliteedi hindamine, kaupade  
ettevalmistamine müügiks 

Hinne „3“ Hinne „4“ Hinne „5“ 
kujundab müügikoha sisustuse ja väljapaneku, arvestades aiakaupade hooajalisust ja 
tehes vajadusel koostööd spetsialistidega 
paigutab kauba  
müügisaali: puhastab, 
markeerib ja grupeerib 
kaubad vastavalt kauba 
eripärale 

paigutab kauba  
müügisaali: puhastab, 
markeerib ja grupeerib 
kaubad vastavalt kauba 
eripärale arvestades 
ettevõtte tingimusi 

paigutab kauba  müügisaali: puhastab, 
markeerib ja grupeerib kaubad 
vastavalt kauba eripärale arvestades 
ettevõtte tingimusi ning  kliendile  
arusaadavas ja loogilises järjestuses 

 

Probleemülesanne 
2. Kliendi teenindamine müügisituatsioonis 
 

Hinne 3    Hinne 4  Hinne 5 
nõustab klienti ning soovitab ja 
tutvustab kaupa, pakkudes 
erinevaid valikuvõimalusi 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja 
kliendile arusaadavalt 
terminoloogiat kasutades, 

nõustab klienti ning soovitab ja tutvustab kaupa, 
pakkudes erinevaid valikuvõimalusi 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja kliendile arusaadavalt 
terminoloogiat kasutades, järgib üldtunnustatud 
käitumistavasid 

suhtleb kliendiga eesti ja/või 
vähemalt ühes võõrkeeles, 
vajadusel kasutab 
infotehnoloogilisi vahendeid ja 
sotsiaalmeediat 

suhtleb kliendiga 
korrektses eesti ja/või 
vähemalt ühes 
võõrkeeles , vajadusel 
kasutab oskuslikult 
infotehnoloogilisi 

suhtleb kliendiga korrektses 
eesti ja/või vähemalt ühes 
võõrkeeles ladusalt, 
vajadusel kasutab oskuslikult 
infotehnoloogilisi vahendeid 
ja sotsiaalmeedia sh järgib 
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vahendeid ja 
sotsiaalmeediat 

telefoni- ja internetisuhtluse 
head tava 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja 
terminoloogiat, selgitades neid 
kliendile arusaadavalt 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi 
teadmisi ja 
terminoloogiat, 
selgitades neid kliendile 
arusaadavalt korrektses 
eesti ja /või ühes 
võõrkeeles 

kasutab nõustamisel 
valdkonnaspetsiifilisi teadmisi 
ja terminoloogiat, selgitades 
neid kliendile arusaadavalt 
eesti ja /või ühes võõrkeeles, 
kasutab suhtlussituatsioonile 
sobivat verbaalset ja 
mitteverbaalset suhtlemist 

müüb kaupu ja pakub kliendile 
lisaostu võimalust, tagades 
kliendi rahulolu 

müüb kaupu ja pakub 
kliendile lisaostu 
võimalust, tagades 
kliendi rahulolu 

müüb kaupu ja pakub 
kliendile lisaostu võimalust, 
tagades kliendi rahulolu ning 
sooritab lisaostu  kliendi 
rahulolu tagamiseks 

pakib kauba, arvestades selle eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit 
lahendab kliendi probleem//kaebuse oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi 
lahendamise asjatundlikumale kolleegile 

 

3.Koostab kaupluse 1 päeva aruande  

A/MA  - koostab juhendamisel  kaupluse 1 päeva aruande:kujundab saatelehel 
müügihinnad ning selle põhjal hinnaetiketid, leiab arve-saatelehe arvelevõtmise 
summa, teeb  kaupadele ümberhindluse, vormistab raha saatelehe  inkassatsiooniks, 
vormistab kliendilt saadud tellimuse ning korraldab selle täitmise, arvestades tellimuse 
eripära , leiab päeva lõppsaldo kasutades IKT vahendeid   

4. Teeb kokkuvõtte müügitööd 
reguleerivatest seadustest 

A/MA – meeskonnatöös juhendamisel koostab lühiülevaate kaubandust reguleerivatest 
seadustest 

5. Õpimapi koostamine ja esitlemine  

Mitteeristav hindamine A/MA 
Õpimapp on koostatud vastavalt RAK kirjalike tööde juhendile kogu moodulis läbitud 
teemade kohta, sisaldab  õpetaja  antud jaotusmaterjale ja iseseisvalt koostatud töid ning 
enesehinnangut õppijana oma eesmärkide saavutamise kohta. 

Õppematerjalid Jaotusmaterjal, erialane kirjandus: „Kuidas suurendada müüki?“ R.Martin,  „Müük ja 
müügikorraldus kaupluses“ Ü. Mallene 2005, www.riigiteataja.ee, www.myygiproff.ee 
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Mooduli nr. Mooduli nimetus Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 
11.  LILLESEADETE VALMISTAMINE 3 EKAP Indrek kaeli,  

Leili Alaoja-Rein,  
Marek Jakobi 

Nõuded  mooduli alustamiseks puuduvad 
Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab kompositsiooni ja disaini põhimõtteid erinevate 

lilleseadetööde valmistamisel ning arendab oma teadmisi ja oskusi läbi pideva 
professionaalse arengu. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid   
Õpilane: 
1.eristab ja võrdleb erinevaid lilleseade 
disaini võimalusi ja rakendab oma töös 
kompositsioonireeglitel põhinevaid 
disainielemente 

Õpilane: 
• lahendab kompositsiooni- ja disainiülesandeid 
• võrdleb erinevaid lilleseade disaine ja kompositsioonireeglite rakendamise võimalusi 
• valib lilleseade kunstilise lahenduse lähtuvalt konkreetsest ülesandest 
• valmistab lilleseadeid järgides kompositsiooni reegleid 

2.määratleb ja valib erinevaid 
taimmaterjale ja tehnilisi abivahendeid 
ning kasutab neid eesmärgipäraselt 

• kasutab oskuslikult konkreetsetes tööülesannetes erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi 
abivahendeid järgides tööohutusnõudeid 

3. valib õige tehnika ja töövõtted ning 
valmistab erinevaid lilleseadeid lähtuvalt 
kalkulatsioonist, pakendab seade ja 
vajadusel organiseerib transpordi 

• valmistab lilleseadeid järgides tehnikat ja tööde nõudeid, kasutab säästlikult ja 
efektiivselt ressursse, peab ajakavast kinni, hoiab korras oma tööala,  

• pakib lilleseaded, arvestades selle eripära ja ilmastikutingimusi,  
• organiseerib vajadusel lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest  

4. kasutab oskuslikult lilli ja teisi 
materjale, arvestades ruumi ning 
sündmuse eripära, etiketti  

• valmistab erineva disaini ja raskusastmega lilleseadeid lähtuvalt töö eripärast ning 
kliendi soovidest ja võimalustest 

• koostab tellimuse põhjal kalkulatsiooni  
• rakendab eesmärgipäraseid tehnilisi lahendusi ja töövõtteid vastavalt töö nõuetele, 

arvestab oma töös etiketti ja organisatsiooni tavasid 
5.arendab praktilise töö käigus 
õppekeskkonnas omandatud kutsealaseid 
teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sotsiaalseid 
ja enesekohaseid pädevusi 

• Vormistab elektroonilise õpimapi 
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6. planeerib enda ja koordineerib oma 
pädevuse piires kaastöötajate ajakasutust 

• planeerib ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet ja mahukust 

Teemad, alateemad 
 
 
 

Mooduli õppemaht 78 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 4 tundi  
praktiline töö – 62 tundi 
iseseisev töö - 12 tundi. 

Lilleseade disainid ja 
kompositsioonireeglid 

Lilleseade disainid ja kompositsioonireeglid  
Praktilised tööd: 
dekoratiivse disainiga spiraalkimp 
dekoratiivse disaniga seade 
paralleelne seade 
tilgakujuline leinakimp plastvahus 
vitsaalusel pärg 
põhualusel pärg 
vanik   

Materjaliõpetuse alused Materjaliõpetuse alused  
sh. iseseisev töö  Materjalide kogumine ja töötlemine 

Õpimapi koostamine 
Õppemeetodid Loeng, arutelu, praktiline töö,  demonstratsioon,näitus, tagasiside 
Hindamine Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul. 

Hindamine õppeprotsessis on mitteeristav.  
Hinnatakse kõiki praktilisi töid, mille aluseks on õppija materjaliõpetuse, kompositsiooni- ja 
disainiõpetuse  ning  lilleseadete valmistamise põhialuste loov rakendamine.  

 sh. hindekriteeriumid Mitteeristav A/MA . 
Arvestatud (A)- Valmistab töö näidise alusel tehniliselt korrektselt rakendades loovalt 
materjaliõpetuse, kompositsiooni- ja disainiõpetuse  ning  lilleseadete valmistamise 
põhialuseid. 
Mittearvestatud (MA)- töö on esitamata või õpilane  eksib  materjaliõpetuse, 
kompositsiooni- ja disainiõpetuse  ning  lilleseadete valmistamise põhialuste  ja  tehniliste 
nõuete vastu. 

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine On saavutanud lävendi tasemel kõik õpiväljundid, sealhulgas läbinud praktika.  
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Kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised 
ülesanded sh.iseseisva töö vähemalt lävendi tasemel  („A“ arvestatud).. 

  sh.hindamismeetodid 
 

Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav  
Praktiline töö, õpimapp. 

Õppematerjalid Õpiobjektid:  
• Kaeli, I., Stiilid lilleseades;  
• Kaeli, I., Lilleseades kasutatavad tehnilised võtted;  
• Kaeli, I., kompositsiooniõpetuse alused;  
• Kaeli, I., Pruudikimbud;  
• Tuulik, T., Vitsapärja valmistamine;                      

Õpikud:    
• Walther, B., 2010, Lilleseaded ja kimbud.  
• Floristika põhikursus, Oomen. 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

12. SISEHALJASTUSE RAJAMINE JA 
HOOLDAMINE 3 EKAP  Jaana Vaino 

Nõuded mooduli 
alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane õpetusega taotletakse, et õpilane rajab  ja hooldab sisehaljastuse 
lähtudes objekti eripärast ja taimede kasvunõuetest ning hoolduskavast. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. rajab iseseisvalt sisehaljastuse, 
lähtudes sisehaljastusobjekti 
eripärast ning haljastuseks 
kasutatavate  taimede 
kasvunõuetest 
 

Õpilane:  
• eristab ja süstematiseerib peamisi toataimi, nimetab neid eesti ja ladina keeles 
• selgitab taimede kasvunõudeid ja hoolduspõhimõtteid 
• selgitab ja võrdleb taimede kasvatussüsteeme (potid, kastmissüsteemid jne)  
• kirjeldabsisehaljastusobjekti, arvestades selle eripära ja eesmärki 
• koostab sisehaljastusprojekti eelarved, arvestades selle rajamise ja hooldamise materjale ning 

nende mahtusid 
• rajab iseseisvalt sisehaljastuse projekti järgi ja arvestades objekti eripära, järgib töötamisel 

ergonoomika põhimõtteid ning tööohutusnõudeid 
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2. hooldab iseseisvalt 
sisehaljastust, lähtudes 
hoolduskavast 
 

• otsustab sisehaljastuse hoolduse vajaduse, koostab hoolduskava ning põhjendab selle vajadust  
• tunneb ära enamlevinud toataimede kahjustajaid, selgitab nende kahjustusi ja tõrjevõtteid 
• hooldab sisehaljastust, järgides projekti ja objekti eripära, vajadusel teeb taimekaitsetöid 
• loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi asjakohases eesti keeles  
• täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö tulemusi 
• osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 78 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 18 tundi  
praktiline töö – 48 tundi 
iseseisev töö - 12 tundi 

 

1. TOALILLEDE SÜSTEMAATIKA JA RÜHMITAMINE. Eluea-pikaealised toalilled ja hooajataimed, 
kasvuomaduste- valgus- ja varjutaimed, kompositsioonireeglite-aksent- ja rühmataimed järgi. 
Toataimede eesti- ja ladinakeelsed nimed. Toataimede kasvunuded ja hoolduspõhimõtted.  

2. KASVATUSSÜSTEEMID JA MATERJALID (potid, kastmissüsteemid, kasvusegud, multšid, 
väetised, kergkruus). 

3. EELARVE KOOSTAMINE. Rajamise ja hooldamisega seotud materjalide mahtude ja muude 
kulude arvestamine.  

4. SISEHALJASTUSE HOOLDAMINE. Peamised hooldusvõtted (toestamine, kastmine, väetamine, 
kahjustajad ja nende tõrje, ümberistutamine, noorendamine). Hoolduskava ja selle koostamine.  

Õppemeetodid Loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, 
vaatlus, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud), eristav (´´3``, `´4`´, ´´5``) 

 

Mitteeristav  
INFO OTSIMINE: õpilased: 
• rühmitavad peamised toataimi vastupidavuse, valgus- ja kasvusegunõudluse ning kasvukuju 

alusel. 
• koostavad kasvusegude võrdlustabeli 
• koostavad elus- ja eluta materjalide hinnakalkulatsiooni tabeli 
VAATLUS 
• Õpilased analüüsivad ühe asutuse sisehaljastust (liigid, sobivus, hooldatus) 
RÜHMATÖÖ:  õpilased: 
• kirjeldavad rühmatöö käigus võimalikke sisehaljastuses kasutatavaid kommunikatsioone (kastmis-, 

väetamis- ja küttesüsteeme, valgus- ja varjutussüsteeme, õhutussüsteeme), kasutades ka 
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võõrkeelseid infoallikaid. 
• rühmitavad peamised toataimi vastupidavuse, valgusnõudluse ja kasvukuju alusel. 
• koostavad lihtsa väiksemahulise sisehaljastusplaani 
ISESEISEV TÖÖ 
• Õpilased koostavad vastavalt taimerühmadele istutusjärgse ja aastaajalise hoolduskava etteantud 

tabelisse. 
Eristav 
Õpilased tunnevad ära tähtsamad toa- ja hooajataimed, nimetavad neid eesti ja ladina keeles ning 
kirjeldavad nende omadusi (valgus- ja mullanõudlus) nig kastmisvajadust. 
´´3`´(lävend) Toalilled: agaav, aaloe, flamingolill, aspar, tsissus, kliivia, hibisk, rohtliilia, säntpoolia , 
turdleht, diifenbahhia, draakonipuu, nõelköis, viigipuu, vahalill, kalanhoe, näsakaktus, nefroleep, 
peperoomia, kuuking, filodendron , havisaba, sõrmlehik, jõulukaktus (lülikaktus), tradeskantsia, 
tääkliilia, sulgvõhk 
Hooajataimed (lühiajaline sisehaljastus): alpikann , jõulutäht , ratsuritäht, pelargoon, fuktsia, kirinõges, 
lemmmalts, säntpoolia , kalla, gusmaania, tillandsia 
´´4`´ Toalilled: agaav , aaloe, flamingolill, aspar, lehtliilia, noliina,  laternlill, tsissus, kliivia, rohtliilia, 
tsitrus, ebakrooton,  säntpoolia ,turdleht, lõikhein, diifenbahhia, draakonipuu, nõelköis, viigipuu, 
gasteeria, havortia, vahalill, kalanhoe, näsakaktus, nefroleep, noliina, viigikaktus. paksjalg,, 
peperoomia, kuuking, monstera, filodendron, sarvsõnajalg, havisaba, sõrmlehik, jõulukaktus 
(lülikaktus) , tõlvlehik, sõrgköis,  tradeskantsia, tääkliilia, sulgvõhk 
Hooajataimed:(lühiajaline sisehaljastus): alpikann, jõulutäht, sinisilm, ratsuritäht, idahüatsint, 
pelargoon, fuktsia, kirinõges, lemmmalts(virk liisu), asalea, kalla, nartsiss, gusmaania, tillandsia 
´´5`´ Toalilled: agaav, aglaoneema, aaloe, punahuul, flamingolill, aspar, lehtliilia, raunjalg, noliina, 
bilbergia, sammaskaktus, siilkaktus, laternlill, kukehari, tsissus, kliivia, rohtliilia, tsitrus, ebakrooton, 
säntpoolia , tõlvpuu, turdleht, palmlehik, tsümbiidium, lõikhein,  kõverjalg, dendroobium, diifenbahhia, 
draakonipuu, nõelköis, lamekaktus, viigipuu, gasteeria, havortia, vahalill, kalanhoe, korallpõõsas, 
näsakaktus, kanntaim, nefroleep, noliina, viigikaktus. paksjalg, pahhiira, peperoomia, kuuking, 
monstera, kruvipuu (pandan), filodendron, sarvsõnajalg, havisaba, sõrmlehik, jõulukaktus (lülikaktus), 
helmekaktus, hõbeköis, tõlvlehik, sõrgköis,  tradeskantsia, tääkliilia, sulgvõhk, pärgväändik, helksiine, 
mürt, loorberipuu 
Hooajataimed (lühiajaline sisehaljastus): alpikann, ardiisia, ilupaprika, jõulutäht, sinisilm, ratsuritäht, 
idahüatsint, korallmari, pelargoon, fuktsia, kirinõges, lemmmalts, priimula, asalea, koralltomat, 
sinningia, kalla, roos, nartsiss, gusmaania, tillandsia 
 
Eristav 
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Kokkuvõttev kompleksülesanne: 
Väiksemõõtmelise sisehaljastuse rajamine plaani alusel ergonoomiliselt ning aega säästvalt. 
Õpilane: 
Lävend `3´´  Valib etteantud toataimede hulgast kvaliteetsed toalilled, valmistab ette 
sisehaljstusistutusala (s. h. hindab drenaaživajadust ja kasvusegu ) ning istutab ja kastab taimed 
nõuetekohaslt kasutades õigeid vahendeid (jälgides tööohutusnõudeid). Analüüsib oma tööd. 
`´4`´  Valib etteantud paljude erinevate toalillede hulgast plaani järgi sobivad kvaliteetsed toalillede 
liigid, nimetab neid eesti ja ladina keeles ja kirjeldab omadusi . Valmistab taimed ja istutusala(s. h. 
hindab drenaaživajadust ja kasvusegu), istutab  ja kastab nõuetekohaselt kasutades õigeid 
töövahendeid õiges järjekorras (jälgides tööohutusnõudeid). Vajadusel lisab kasvusegu, 
multsib.Analüüsib oma tööd kasutades erialast sõnavara. 
`´5`´ Arvestab materjali mahud. Valib iseseivalt plaani järgi sobivad kvaliteetsed toalillede liigid, 
nimetab neid eesti ja ladina keeles ning kirjeldab omadusi . Valmistab istutusala (s. h. hindab 
drenaazivajadust ja kasvusegu) ning taimed istutuseks ette, istutab ja kastab nõuetekohaselt 
kasutades õigeid töövahendeid õiges järjekorras (jälgides tööohutusnõudeid). Lisab vajadusel 
kasvusegu, mutsib. Analüüsib oma tööd kasutades erialast sõnavara. Põhjendab oma tegevusi. 

Mooduli kokkuvõttev hinde 
kujunemine 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid 

Mis õitseb aknalaual? 650 taime, 
Lancaster, R., Matthew, B., Iga toataim õigel kohal,  
Sterman, K., Wennström, A., Toataimed (Päritolu, hooldamine ja paljundamine), 
Nissen, D. , Toataimede piibel, 
Miidla, H.Taimefüsioloogia (1984)- õpik kõrgkoolidele 
Hollandi  lillekataloogid  
õpetaja konspekt 

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht   (EKAP) Õpetajad 

13. MASINATE JA MEHHANISMIDE HOOLDAMINE JA 
KASUTAMINE 6 EKAP Aivo Pedosk 

Nõuded mooduli 
alustamiseks Omab arstitõendit T-kategooria juhilubade taotlemiseks 

Mooduli eesmärk 
Õpilane oskab juhtida traktorit, lähtudes liiklusseaduse nõuetest ja kasutada mullaharimisriistu, 
külvi- ja istutusmasinaid, väetisekülvikut, taimekaitsepritsi, saagikoristusmasinaid, neid hooldada 
ja seadistada. Õpetus loob eelduse T kategooria juhilubade taotlemiseks. 
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Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane:  
1. mõistab ja täidab traktori juhtimisega 
seonduvaid nõudeid, lähtudes 
liiklusseadusest 

Õpilane:  
• Selgitab traktori ja mehhanismide ehitust. 
• Kirjeldab masinate korrashoiu põhimõtteid, töökaitse ja ohutusnõudeid, järgib neid õppesõidul 

ja praktilisel tööl. 
• Selgitab liikluspsühholoogia olemust, liiklusreegleid, liiklusohutuse põhimõtteid ja 

liikluskäitumise nõudeid. 
• Kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut (igapäevane tehnokontroll) ja vajadusel 

hooldab vastavalt kasutusjuhendile. 
2. käsitseb masinat kasutusjuhendi 
põhjal 

• Loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi asjakohases eesti keeles. 
• Seadistab mullaharimismasina ja valmistab ette kasvupinna vastavalt juhistele 
• Seadistab külviku ja külvab külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele 
• Seadistab istutusmasina vastavalt taimeliigi istutusskeemile ja istutab. 
• Seadistab väetisekülviku ja väetab aiakultuure, arvestades määratud väetusnorme. 
• Seadistab hooldustehnika vastavaltjuhisele ja teeb kasvuaegseid hooldustöid, lähtudes 

aiakultuuri vajadustest. 
• Teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides töö- ja keskkonnaohutunõudeid. 
• Seadistab koristustehnika vastavalt juhistele; koristab saagi, arvestades etteantud juhiseid. 
• Valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks  või hooajatöödeks, puhastades ja 

hooldades neid vastavalt juhistele. 
• Määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja remondijuhistest. 
• Asendab vajaduse korral tööseadmete ja nende kinnitusmehhanismide osasid vastavalt tootja 

remondijuhisele. 
3. liikleb ja töötab masinaga koos 
juhendajaga 

• Sõidab traktoriga liikluses ja erioludes vastavalt liiklusseaduse nõuetele. 
• Täidab liiklus- ja tööohutusnõudeid, hoiab korras töökoha. 

4. arendab praktika käigus 
õppekeskkonnas omandatud 
kutsealaseid teadmisi, oskusi ja 
hoiakuid, sotsiaalseid ja enesekohaseid 
pädevusi 

• Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 
tulemusi. 

• Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni. 
• Hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, 

järgib keskkonnaohutusnõudeid. 
• Annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist 

objektijuhile või tööandjale. 
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Teemad, alateemad 

Mooduli õppemaht 156 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 66 tundi 
praktiline töö 66 tundi 
iseseisev töö - 24 tundi 

1.Traktoriõpe  26 h 

1.1 Universaaltraktori ehitus 

Ülevaade põllumajanduses kasutatavatest traktoritest. Traktori üldehitus ja põhiseadmed.    2 h 
Mootori ehitus.   4 h 
Jõuülekande  ehitus.   3 h 
Veermiku ja juhtimisseadmete ehitus.    2 h 
Hüdrosüsteemi ja rippmehhanismi ehitus.   2 h 
Traktori elektriseadmed.    1 h                                                                                                        

sh. praktika Traktori ehitusega tutvumine   5 h 

Õppemeetodid Loeng, interaktiivne loeng 

Hindamine Mitteeristav. Näitab ja nimetab traktori ja tema seadmete põhiosasid. 

1.2 Traktori korrashoid ja töökaitse 
Traktorite hooldussüsteem.  1 h 
Töökaitse nõuded traktorite hooldamisel ja remondil.  3 h 
Traktorite igapäevane ja hooajaline hooldamine.  2 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse nõuded traktoritega töötamisel, nende hooldamisel ja remondil  1 h 
Ohutus ja keskkonnanõuded kütuste ja määrdeainete käsitsemisel  1 h 

sh. praktika Traktori igapäevase hoolduse teostamine  1 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav.Teostab ohutusnõuetele vastavalt traktori igapäevase tehnohoolduse. 

1.3 Väiketraktorite ja käsitraktorite 
ehitus 

Ülevaade aianduses kasutatavatest väikemasinatest.  1 h 
Väiketraktorite ehitus ja neil kasutatavad tööseadmed.  2 h 
Käsitraktori (motoploki) ehitus, nende tööseadmed.  2 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse ja ohutustehnika töötamisel väiketraktori ja mullafreesiga   1 h 

                 sh. praktika Töötamine väiketraktoriga ja mullafreesiga  2 h 
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Õppemeetodid Loeng, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav. Nimetab masinate põhiosasid. Töötab ohutustehnika nõuetele vastavalt 
mullafreesiga. 

2. Liiklusõpe 

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses       14 h 
Liiklusohutus                                           8 h 
Liikluspsühholoogia                                4 h 
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad     4 h 

Õppemeetodid Loeng 

Hindamine Mitteeristav. Sooritab ARK nõuetele vastava liikluse teooriaeksami. 

3. Sõiduõpe 
Masina käsitsemine ja sõit harjutusväljakul               4 h 
Sõit liikluses                                                               5 h 
Sõit erioludes                                                             1 h 

sh. praktika Õppesõit    10 h 

Õppemeetodid Praktiline õppesõit       

Hindamine Mitteeristav. Sooritab ARK nõuetele vastava sõidueksami. 

4. Aianduses kasutatavad 
põllutöömasinad 90 h 

sh. iseseisev töö 21 h 

sh. praktika 15 h koolis ja 33 h ettevõttes 

4.1. Mullaharimismasinad 

Adrad  7 h 
Randaalid ja koorelid  4 h 
Kultivaatorid  5 h 
Äkked, rullid, libistid   3 h 
Kombineeritud mullaharimisriistad ja freesid  5 h 

sh. iseseisev töö Teab ja tunneb töökaitse ja ohutustehnika nõudeid masinate traktorile haakimisel, 
mullaharimismasinatega töötamisel ning nende remondil     4 h 
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sh. praktika Haagib masina traktorile, teostab vajalikud reguleerimised ja töötab põllul   6+8 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav. Nimetab mullaharimismasinate põhiosasid, haagib masina traktorile, teeb vajalikud 
reguleerimised ja töötab põllul. 

4.2. Külvimasinad Reaskülvikud   2 h 
Täppiskülvikud 4 h 

sh. iseseisev töö Teab ja tunneb töökaitse ja ohutustehnika nõudeid külvikuga töötamisel   1 h 

sh. praktika Haagib külviku traktorile ja reguleerib külviku ettenähtud külvinormile.   1+2 h 

Õppemeetodid Loeng, õppekäik, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav. Haagib külviku traktorile ja reguleerib külviku ettenähtud külvinormile. Aruanne 
õppekäigust. 

4.3. Istutusmasinad 2  h 

sh. iseseisev töö Teab ja tunneb töökaitse ja ohutustehnika nõudeid istutusmasinaga  töötamisel   1 h 

Õppemeetodid Loeng, õppekäik. 

Hindamine Mitteeristav. Tunneb istutusmasina tööpõhimõtet.  Aruanne õppekäigust. 

4.4. Multšimismasinad 1 h 

Õppemeetodid Loeng, õppekäik. 

Hindamine Mitteeristav. Tunneb multšimismasina tööpõhimõtet. Aruanne õppekäigust. 

4.5. Väetamise masinad 
Mineraalväetise laoturid   8 h 
Väetamisseadmed kombiagregaadis  1 h 
Orgaanilise väetise laoturid   3 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse, ohutustehnika ja keskkonnakaitse nõuded väetamistöödel.   4 h 
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sh. praktika Väetiselaoturi haakimine traktorile ja väetusnormi seadistamine    2+3 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav. Seadistab väetiselaoturi etteantud külvinormile. 

4.6. Hooldus- ja vaheltharimis-
masinad 

Vaheltharimiskultivaatori ehitus.    2 h 
Vaheltharimisel kasutatavad tööorganid, nende otstarve ja töö iseärasused. 4 h 
Freesid vaheltharimiseks. 2 h 

sh. iseseisev töö Vaheltharimise otstarve erinevatel köögiviljakultuuridel ja selleks sobiva tööorgani valik.           3 h 

sh. praktika Vaheltharimiskultivaatori haakimine traktorile ja erinevate tööorganite seadistamine tööks  1+2 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö, õppekäik 

Hindamine Mitteeristav. Oskab valida etteantud köögiviljale sobivate tööorganitega vaheltharija. 

4.7. Taimekaitsemasinad 
Taimekaitsepritsi üldehitus ja reguleerimine.    6 h 
Poompritsid    2 h 
Ventilaatorpritsid    2 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse, ohutustehnika ja keskkonnakaitse nõuded taimekaitsevahendite kasutamisel ja pritsiga 
töötamisel.     3 h 

sh. praktika Poom või ventilaatorpritsi traktorile haakimine ja pritsi seadistamine ettenähtud pritsimisnormile.    
2+3 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö 

Hindamine Mitteeristav. Haagib pritsi ja seadistab pritsi ettenähtud normile. Teostab näidispritsimise veega. 

4.8. Koristusmasinad 
Ülevaade köögivilja koristustehnoloogiatest ja kasutatavatest masinatest.  6 h 
Traktoritele haagitavad köögiviljakoristusmasinad.    3 h 
Kartulikoristusmasinad.     3 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse ja ohutustehnikanõuded töötamisel köögivilja- ja kartulikoristusmasinatega.   1 h 

sh. praktika Töötamine köögivilja või kartuli koristamisel.    1+7 h 
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Õppemeetodid Loeng, õppekäik, praktiline töö 
Hindamine 
 

Mitteeristav. Tunneb masinate tööpõhimõtet. Oskab valida etteantud kultuuri koristamiseks sobiva 
masina. 

4.9. Transpordi- ja laadimismasinad 
Haagised   4 h 
Traktorilaadurid    4 h 
Iseliikuvad universaallaadurid   8 h 

sh. iseseisev töö Töökaitse ja ohutustehnikanõuded töötamisel laaduritega lastide tõstmisel ja teisaldamisel.    4 h 

sh. praktika Töötamine haagisega. Töötamine traktori- ja universaallaaduriga. Laaduri tööorganite 
vahetamine.    2+8 h 

Õppemeetodid Loeng, praktiline töö. 

Hindamine Mitteeristav. Vahetab traktori- või universaallaaduri tööorgani ja töötab sellega. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne on mitteeristav. Õpilane peab saama kõikides alateemades hindeks arvestatud. 

Õppematerjalid Ohutustehnika- ja töökaitsejuhendid kooli kodulehelt. Masinate kasutusjuhendid. 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

14. TAIMEKAITSE (TAIMEKAITSETÖÖTAJA TÕENDI 
SAAMISEKS) 1,5 EKAP 

Tairi Albert 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane teab taimekaitsevahendite ja nende kasutamisega seotud 
õigusakte, eristab ja tunneb ära peamisi taimekahjustajaid ja nende kahjustuspilti, teostab 
oskuslikult taimekaitsetöid, kasutades ohutult asjakohaseid materjale, tööriistu, seadmeid ja 
masinaid.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  

1. teab taimekaitsevahendite ja nende 
kasutamisega seotud õigusakte  

2. eristab ja tunneb ära peamisi 
taimekahjustajaid ja nende 
kahjustuspilti  

3. arvestab kasutatavate 

Õpilane:  
• Arvestab taimekaitsevahendite kasutamisel neist tulenevate riskidega ning rakendab 

riskide vähendamise võtteid. Suudab kasutada taimekaitsevahendeid valgaladel, 
arvestades valgalade kohalikke iseärasusi 

• Arvestab ebaseaduslike taimekaitsevahendite eksisteerimisega turul ning kahtluse korral 
käitub adekvaatselt. 

• Ennetab taimekaitsevahendite kasutamisega seotud riske sihtrühmavälistele 
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kaimekaitsevahendite 
kasutuskogused 

4. teostab taimekaitsetöid  
5. ladustab ja 

käitlebtaimekaitsevahendeid ja 
nende pakendeid  

6. kasutab taimekaitsetööde tegemisel 
asjakohaseid isikukaitsevahendeid, 
tööriistu, masinaid ja seadmeid  

7. lähtub oma töös tööohutusnõuetest 
8. tunneb taimekaitsevahendite 

mürgisuse sümptomeid ja annab 
esmaagi oma pädevuse piires 

taimedele,elusloodusele, kasulikele putukatele, bioloogilisele mitmekesisusele ja 
keskkonnale üldse  

• Valib konkreetse taimekaitseprobleemi puhul kõige sobivama taimekaitsevahendi. 
• Kasutab, ladustab ja segab taimekaitsevahendeid, käitleb õigesti preparaatide tühje 

pakendeid ning kõrvaldab ohutult taimekaitsevahendite jääke 
• Arvestab taimekaitseseadmete eripäradega, tunneb seadme tööks ettevalmistamise 

toiminguid, kasutab ja hooldab taimekaitseseadet oskuslikult. 
• Teadvustab taimekaitseseadmete tehnilise kontrolli vajalikkust ja rakendab 

pritsimiskvaliteedi parandamise abinõusid 
• Tunneb taimekaitsevahendi mürgisuse sümptomeid ja kasutab oskuslikult 

esmaabimeetmeid 
• Teadvustab tervisekontrolli ja võimalikest õnnetustest teatamise olulisust 

Teemad 

Mooduli õppemaht 39 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 12 tundi  
praktiline töö – 22 tundi 
iseseisev töö – 5 tundi. 

Ülevaade turul olevatest 
taimekaitsevahenditest, nende 
liigitamine kasutusotstarbe, 
toimemehhanismi ja toimespektri järgi  

Taimekaitsevahendite Register ja tema kasutusprintsiibid. Interaktiivne ja paberkandjal 
jäädvustatud register. Preparaatide liigitus: insektitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, desikandid, 
molluskitsiidid, kasvuregulaatorid, repellendid. Kontaktse ning süsteemse toimega preparaadid. 
Valiva ja üldhävitava toimega herbitsiidid.   

Taimekultuuride kahjustajad ja nende 
tõrjevõimalused, sh integreeritud 
taimekaitse põhimõtted. Umbrohud. 

Teraviljade, rapsi, rüpsi, kartuli, köögiviljade, viljapuude ja marjakultuuride kahjustajad 
(putukkahjurid, ärmblikulaadsed kahjustajad ning taimehaigused) ning nende ennetus ja tõrje. 
Integreeritud tõrje rakendamine. Bioloogilised taimekaitsevahendid. Umbrohud, nende liigitus 
(lühiealised, püsiumbrohud, ühe – ja kaheidulehelised), levinumate umbrohtude tundma 
õppimine. Umbrohtude mehaanilised, füüsikalised ja keemilised tõrjevõimalused. Hea 
taimekaitsetava.  Mahepõllumajanduse seadusest tulenevad mahepõllumajanduslikud 
taimekaitse põhimõtted. 

Turule lubatud taimekaitsevahendite 
liigitamine ohuklasside järgi ning 
sobiva taimekaitsevahendi valiku 
põhimõtted ja rakendatud 
taimekaitseabinõu üle arvestuse 
pidamine 

Taimekaitsevahendi klassifitseerimine ohtlikkuse järgi ning ohusümbolid. CLP piktogrammid.  
Hoiatus – ja riskilaused. Taimekaitsevahendi valik vastavalt kahjustajale, taime kasvufaasile. 
Tõrjekriteeriumi arvestamine. Resistentsus ning kahjustajate resistentsuse tekkimise ohu 
vähendamine. Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu täitmine. Taimekaitsevahendi lubatud 
kasutuskorrad vegetatsiooniperioodil 



 73 

Ohutusnõuded taimekaitsevahendi 
kasutamisel, keskkonnaohutus, 
sealhulgas riskid sihtrühmavälistele 
taimedele, kasulikele putukatele, 
elusloodusele, bioloogilisele 
mitmekesisusele, joogiveele, 
valgaladele, kaitsealadele ning 
asjakohased meetmed nende riskide 
vähendamiseks. 

Taimekaitsevahendi kasutamise riskid looduslikele - ja kultuurtaimedele (nii roht-  kui ka 
puittaimedele), kasulikele putukatele (jooksiklastele, liiviklastele, mesilastele, kimalastele, 
lepatriinudele, sirekastele kiilassilmadele) elusloodusele (lindudele, kahepaiksetele), 
bioloogilisele mitmekesisusele, riskide võimalikud vähendamisvõimalused – ennetavad 
tõrjevõtted (agrotehnilised, füüsikalised, mehaanilised). Pritsimise aeg (lähtuvalt tõrjekriteeriumist 
õige ajastus), preparaatide valik. Taimekaitsevahendite kasutuspiiranguid, sealhulgas 
kehtestatud puhvertsoon ning keeld kasutada taimekaitsevahendit samal põllul järjestikustel 
aastatel. 
Looduskaitseseadus, § 31.Piiranguvöönd. Veeseadus. § 281.Kitsendused veehaarde 
sanitaarkaitsealal. § 29.Veekaitsevöönd. 

Isikukaitsevahendid ja nende praktiline 
kasutamine; 

Taimekaitsetöödeks sobilikud isikukaitsevahendid. Praktiline isikukaitsevahendite kasutamine – 
taimekaitseks sobivate isikukaitsevahendite (filtrite, täismaski, poolmaski ning kaitseprillide, 
kaitsekinnaste, kummikute, kaitseülikonna ) valiku põhimõtted, isikukaitsevahendite rakendamine 
ning puhastaimne peale tööd. Isikukaitsevahendite hoidmine. Katkiste isikukaitsevahendite 
utiliseerimine. 

Taimekaitsevahendi pakend ja 
märgistus 

taimekaitse etiketil olev teave, etiketi ülesehitus, etiketi ja ohutuskaarti lugemine. Tegevused 
pakendi märgistuse loetamatuks muutumisel.  
§ 74. Taimekaitsevahendi pakendamine, esitlemine ja märgistamine, artikkel 64 

Taimekaitsevahendi tühja pakendi, 
pesuvee, pritsimislahuse ning 
taimekaitsevahendi jääkide käitlemine 

Taimekaitsevahendi pakend kui ohtlik jääde. Tühja pakendi loputus ning loputusvee 
manustamine pritsipaaki. Tühja pakendi hoidmine kuni jäätmekäitlusjaama viimiseni 
taimekaitsevahendite kapis või taimekaitsevahendite hoiuruumis. Täpse pritsimislahuse hulga 
väljaarvutamise vajadus. Paagisegude ja taimekaitsevahendi jääkide nõuetekohane 
kõrvaldamine.   Pakendiseadus, pakendijäätmete kogumise korraldamine 

Kehtivad taimekaitsealased 
riigisisesed, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelised õigusaktid; 
taimekaitsevahendite turustamisele, 
hoidmisele ja kasutamisele esitatavad 
nõuded 

Taimekaitse-alaseid tegevusi reguleeriv Taimekaitse seadus 
§ 62.  Taimekaitsevahendi turulelaskmise nõuded, professionaalne kasutaja 
§ 64. Taimekaitsevahendi efektiivsuskatse 
§ 76. Taimekaitsevahendi turustamise nõuded. 
§ 77. Taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskoht.  
§ 682. Paralleelse kaubanduse loa andmine, artikkel 52. 
Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded. Taimekaitsevahendi hoiukoha 
ehitus, asukoha ja ehitusmaterjalide valik, hoiukoha suurus. Taimekaitsetööde läbiviimise 
ilmastikutingimused. Nõuded mesilaste kaitseks. Planeeritavatest taimekaitsetöödest teavitamise 
nõuded. Taimekaitsetööd katmikalal, haljasalal, metsaalal – nõuetekohane teostus ning korrektne 
järelteavitus arvestades preparaadi tööoodet ja ooteaega.  Seemnete puhtimine, puhtimise 
tingimused, puhtimisel arvestatavad kaitsetsoonid. Töödeldud seemnete turulelaskmine, art 49. 
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Ebaseaduslik taimekaitsevahend, 
sellest tulenevad riskid ning meetodid 
sellise toote tuvastamiseks 

Mis on illegaalsed taimekaitsevahendid. Illegaalsete taimekaitsevahendite leviku ulatus, 
võimalikud turustusskeemid. Kuidas ära tunda illegaalset taimekaitsevahendit – pakendi 
märgistus (k.a. partiinumber). Võimalikud ohud (keskkonnale, tervisele, töödeldavale kultuurile) 

Taimekaitseseadmete tüübid ja 
taimekaitseseadmete kasutamise 
võtted; 
taimekaitseseadmete ettevalmistamine 
tööks ning taimekaitseseadmete 
toimimise kontroll, sealhulgas nende 
reguleerimine; taimekaitseseadme 
tehniline kontroll 

Taimekaitsepritside tüübid, nende ehitus.  
Taimekaitsepritsi osad (pihustid, juhtpult, filtrid, sõelad,  
Taimekaitseseadmed, millel on vaja läbi viia tehniline kontroll. Taimekaitseseadme tehniline 
kontroll – atesteeritud läbiviijad Eestis – teabe leidmine Põllumajandusameti koduleheküljelt. 
Tehnilise kontrolli sagedus .  
taimekaitseseadmete jälgimise vajadus tehnokontrolli vahelisel perioodil – nt. töökõlbmatuks 
muutunud pihustite, manomeetri, filtrite,  sõelade jm. väljavahetus. 
Taimekaitsepritsi tööks ettevalmistamine enne hooaega. Kulunormiketas ja ketta kasutus. Pritsi 
tööeelne ja tööaegne reguleerimine. Pritsimistehnoloogiad.  
Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel.  
Taimekaitsepritsi loputusplats. 
Käes ja seljas kantavate seadmete nõuetekohane kasutamine ja nende kasutamisega seotud 
riskid. 

Taimekaitsevahendi mürgistuse 
sümptomid ja esmaabivõtted 

Kemikaali ohutuskaart; tegevus ja ettevaatlusabinõud ohuolukordades. Taimekaitsevahendite 
väärkasutusest tulenevad tervisevaegused ning nende sümptomid. Esmaabivõtted 
mürgistussümptomite korral.  

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Tervisekontrolli ülesanne, liigid ja tüübid. Tervisekontroll ja tööandja kohustused. Tervisekontrolli 
reguleerivad õigusaktid.  Töötervishoiuteenus. Töötajate tervisekontrolli kord. Kutsehaigus ja 
tööga seotud haigus (TTOS §23)Tervisekontrolli ülesanne, liigid ja tüübid. Tervisekontroll ja 
tööandja kohustused. Tervisekontrolli reguleerivad õigusaktid.  Töötervishoiuteenus. Töötajate 
tervisekontrolli kord. Kutsehaigus ja tööga seotud haigus (TTOS §23) 

sh. iseseisev töö Taimekahjustajate õppimine 

sh. praktika Preparaatide koguse arvutus kulunormi või protsendi alusel. Taimekaitsetööde praktiline 
teostamine 

Õppemeetodid Praktilised harjutused, analüüs, arutelu, kogemuste vahetamine, teadmiste kontroll 

Hindamine Mitteeristav 
Taimekaitsetööde praktiline teostamine Lävend – Praktiline taimede pritsimine on läbi viidud oskuslikult (arvestades lisaks preparaadi 

mõjule ka ilmastiku – ja keskkonnatingimustega), kõiki vajalikke isikukaitsevahendeid on 
kasutatud õigesti. Lahus on valmistatud õiges järjekorras, pritsimistööde käigus on taimik 
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ühtlaselt kaetud lahusega. Taimekaitsepritsi paak on õigesti loputatud. 
Taimekaitsevahendite 
doseerimisülesannete lahendamine 
tuginedes preparaadi kulunormile või 
töölahuse kontsentratsioonile. 

Lävend – taimekaitsevahendi kogus on tuginedes kulunormile või töölahuse kontsentratsioonile 
õigesti arvutatud  

Teadmiste kontroll (2-osaline) 
 

I osa – taimekahjustajate äratundmine (10 umbrohtu, 8 taimehaigust ja 8 taimekahjurit) 
II osa – test - taimekaitsevahendite kasutamisega seotud õigusaktid ning taimekaitsetööde 
oskuslik teostamine. 
Vähemalt 60% õigete vastuste korral loetakse „Teadmiste kontroll“ arvestatuks.  

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 

Teadmiste kontroll on teostatud lävendi tasemel ning läbi on viidud  praktiline taimekaitsetööde 
teostus avamaal või katmikalal.  

Õppematerjalid  

• Chinery, M. 2005. Euroopa putukad. Eesti keelde tõlkinud: Tiit Teder ja Toomas Tammaru. 
• Jaama. A.; Kikas, L.; Kuusksalu, R.; Tava, V.; Villemsoo, A. Taimekaitse käsiraamat. 1973. 
• Luik, A. Looduslikud vahendid mahepõllumajanduslikus taimekaitses. Väljaandja Eesti 

Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Tartu, 2012. 
• Lõiveke, H., Paide, T., Tammaru, I. Taimekaitse käsiraamat. Tln, 1995. 
• Pallum,V. 2007. Suur taimekaitse raamat. 
• Taimekaitsevahendite interaktiivne register: 

[http://saku.pma.agri.ee:22001/jisweb/forms/mainframe.htm ]                          
• Teraviljade, kartuli, õlikultuuride, köögiviljade, viljapuude ja marjakultuuride kahjustajad: 

[http://aianduskool.ee/tairi/haigused%20ja%20kahjurid%20tunnistusekoolitusele/ ] 
• Integreeritud taimekaitse suunitlused 

[http://www.sordiaretus.ee/?pid=2424&leftMenuItem=2424&pageHeader=Integreeritud%20tai
mekaitse%20suunised] 

• Hea taimekaitsetava [http://agri.ee/hea-taimekaitse-tava-ja-integreeritud-taimekaitse], 
• Taimekaitseseadus: [https://www.riigiteataja.ee/akt/13362228?leiaKehtiv ] 
• Looduskaitseseadus: [https://www.riigiteataja.ee/akt/12808270] 
• Veeseadus: [https://www.riigiteataja.ee/akt/12769937]  
• Tervishoiu ja tööohutuse seadus: [https://www.riigiteataja.ee/akt/110022012005]  
• Taimekaitsetööde läbiviimise õppefilm 

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 
15. KATMIKALA EHITISED JA SÜSTEEMID 3 EKAP Tõnis Soopere 
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Nõuded mooduli 
alustamiseks Läbitud või läbimisel köögiviljandus, puuviljandus ja iluaiandus. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ära erinevaid katmikala ehitisi ( nende ehitamisel 
kasutatavaid materjale ja kirjeldab nende omadusi) ja   -süsteeme; komplekteerib, paigaldab, kasutab 
ja hooldab kastmis- ja väetussüsteemi; kasutab ja hooldab ventilatsiooni ja valgustussüsteemi. 
Kasutab turvaliselt ja hooldab katmikala seadmeid ja sisustust. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. eristab erinevaid katmikalatüüpe 
ja kirjeldab nende kasutusotstarvet 
ja kasutatavaid materjale ja nende 
omadusi 

Õpilane:  
• Selgitab erinevate katmikalatüüpide kasutamist lähtudes otstarbest 
• Eristab, kirjeldab, võrdleb katmikala ehitamisel kasutatavaid materjale ja nende omadusi lähtudes 

etteantud nimekirjast 
• leiab ja selgitab katmikala ehitamiseks vajalikke nõudeid, kasutades IT vahendeid; 
• kirjeldab katmikala ehitiste asukoha valiku põhimõtteid ja olulisust. 

2.eristab erinevaid 
katmikalasüsteeme nende 
tööpõhimõtteid ja ehitamisel 
kasutatavaid materjale ja nende 
omadusi. 

• Õpilane eristab, kirjeldab, võrdleb erinevaid kastmissüsteeme ja nende tööpõhimõtteid; 
• Eristab ja kirjeldab erinevaid kastmissüsteemi ehitamisel kasutatavaid materjale ja nende 

omadusi; 
• ehitab erinevaid kastmissüsteeme lähtudes etteantud ülesandest ja järgides tööohutusnõudeid; 
• Kirjeldab ja hooldab väetussüsteeme ja nende tööpõhimõtteid; 
• Eristab ja seadistab erinevaid valgustussüsteeme ja järgides tööohutusnõudeid;  
• Kirjeldab erinevate kütte- ja ventilatsiooni süsteemide tööpõhimõtteid; 
• Kirjeldab ja eristab varjutussüsteemide tööpõhimõtteid ja materjalide omadusi. 

3. eristab katmikala erinevaid 
sisustuselemente ja korraldab 
sisetransporti 

• Eristab ja kirjeldab katmikalal kasutatavaid sisustuselemente ja selgitab nende olulisust silmas 
pidades ergonoomika nõudeid ja ruumi kasutamise efektiivust; 

• Eristab ja kasutab erinevaid katmikala sisustuse hooldusvahendeid järgides tootjapoolt etteantud 
juhised ja ohutusnõudeid; 

• eristab erinevaid sisetranspordi seadmeid ja korraldab katmikalal sisetransporti järgides 
ohutusnõudeid. 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 78 tundi jaguneb järgmiselt:  
auditoorne töö: 26 
praktika: 40 
iseseisev töö: 12 

Katmikala ehitised 
 

Ehitiste tüübid (kasvuhoone, kiletunnel, lava), ehitamisel kasutatavad materjalid ja nende 
omadused. Ehitistele esitatavad nõuded. 10 tundi 
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Katmikala süsteemid 
 

Süsteemid (kastmissüsteem, väetussüsteem, valgustus, ventilatsioon, küttesüsteem) ja nende 
tööpõhimõtted. Süsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid ja nende omadused. 
Tööohutusnõuded 54 tundi 

Katmikala sisustus ja tehnika 
 

Sisustus. Tehnika tööpõhimõtted. Tööohutusnõuded sisutuse ning tehnika kasutamisel ja 
hooldamisel. Sisetransport ja selle korraldamine. 4 tundi 

sh. iseseisev töö Katmikala hinnapäring 12 tundi 

sh. praktika Praktilised tööd 

Õppemeetodid Praktiline tegevus, loeng, õpimapp, õppekäik, ülesannete lahendamine, ajurünnak, ideekaart, 
diskussioon, proovitöö, eelarve, joonis. 

Hindamine Mitteeristav 

Teadmiste kontroll nr 1. 
Katmikalaehitamisel kasutatavate 
materjalide ära tundmine ja nende 
omaduste kirjeldamine 

• Õpilane tunneb ära katmikalaehitamisel kasutatavaid materjale etteantud nimistu alusel. 
• Õpilane kirjeldab katmikala ehitamisel kasutatavate materjalide omadusi. 

Teadmiste kontroll nr 2. 
Õpilane eristab erinevaid 
katmikalasüsteeme nende 
tööpõhimõtteid ja ehitamisel 
kasutatavaid materjale ja nende 
omadusi. 

• Õpilane eristab, kirjeldab, võrdleb erinevaid kastmissüsteeme ja nende tööpõhimõtteid; 
• Eristab ja kirjeldab erinevaid kastmissüsteemi ehitamisel kasutatavaid materjale ja nende 

omadusi; 
• ehitab erinevaid kastmissüsteeme lähtudes etteantud ülesandest ja järgides tööohutusnõudeid; 
• Kirjeldab ja hooldab väetussüsteeme ja nende tööpõhimõtteid; 
• Eristab ja seadistab erinevaid valgustussüsteeme ja järgides tööohutusnõudeid;  
• Kirjeldab erinevate kütte- ja ventilatsiooni süsteemide tööpõhimõtteid; 
• Kirjeldab ja eristab varjutussüsteemide tööpõhimõtteid ja materjalide omadusi. 

Õpimapp, mille osad on järgmised 
(ruumikasutusplaan, infovoldik, 
õppematerjalid) 

• Õpilane koostab katmikala ruumikasutusplaani 
• Õpilane koostab etteantud nõuetele vastava infovoldiku  

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 Kõik nõutud tööd on esitatud ja sooritatud vähemalt lävendi tasemel. 

Õppematerjalid  
Õpeteja poolt koostatud loengu materjalid, tehnika kasutus- ja ohutusjuhendid 
(http://www.aianduskool.ee/ohutusjuhendid/)  , kastmissüsteemide kataloogid (www.irriga.pl, 
www.netafim.com, www.pipelife.ee ) ja infovoldikud. 

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht  (EKAP) Õpetajad 
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16. MAHEVILJELUS 2 EKAP Tairi Albert 

Nõuded mooduli  alustamiseks Puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega  taotletakse, et õppija kasvatab enamlevinud aiakultuure (köögivilju, sh. 
katmikkultuure, viljapuid ning marjakultuure) jälgides maheviljeluslikke meetodeid. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. Rakendab aiasaaduste tootmises 
mahepõllumajanduslikke nõudeid (sh vajalik 
dokumentatsioon) 

Õilane:  
• Täidab nõuetele vastavalt mahepõllumajanduslikus ettevõttes vajalikke dokumente 

(avaldused, külvikorraplaanid, põllumassiivide kaart, põlluraamat) ning järgib oma 
tegevustes mahepõllumajanduslikke reegleid. 

2. Kasutab mahetootmises kasutatavaid 
aiatarvikuid ja/ või  mullaharimisagregaate 

•  Rakendab töös maheviljeluses lubatavaid aiatarvikuid või/ja maaharimisagregaate  

3. Ennetab või tõrjub maheviljeluse norme 
järgides enamlevinud aiakultuuride 
kahjustajaid ning teostab maheviljeluse 
reegleid järgides taimede väetamist.  

•  Rajab, väetab ja hooldab maheviljeluslikke reegleid järgides aiasaaduste tootmisala  

Teemad, alateemad 

Mooduli õppemaht 52 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 12 tundi  
praktiline töö – 32 tundi 
iseseisev töö – 8 tundi 

SISSEJUHATUS MAHEVILJELUSSE Maheviljeluse ajalugu, seadusest tulenevad nõuded, ökoviljeluse käesolev hetkeseis ja 
uued arengusuunad. 

MAHEVILJELUSES VAJALIKUD 
DOKUMENDID 

 Põllumajandusametile (PMA) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) 
vajalike dokumentide üksikasjalik täitmine. 

MAHEVILJELUSE TEHNOLOOGIAD 

Maheviljeluses kasutatavad aiatarvikud, maaharimisagregaadid, enimesinevad 
taimehaigused ja taimekahjurid ning nende tõrje ja tõrjemeetodid (bioloogilised, 
mehhaanilised, agrotehnilised tõrjemeetodid) ning maheviljeluses kasutatavad väetised. 
Mahetootmises teostatavad kevadised, suvised ja sügisesed tööd.  

sh. iseseisev töö Ühe kultuuri kohta ühe aasta raames maheviljeluslikke reegleid järgides põlluraamatu 
täitmine 

sh. praktika Rajamis – ja hooldustööd katmikalal ning avamaal 
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Õppemeetodid Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, 
analüüs, kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus 

Hindamine Mitteeristav 

 1. Maheviljeluses nõutavate dokumentide täitmine 
• Maheviljeluse vajalikud dokumendid on nõuete kohaselt täidetud 

2. Aiakultuuride taimekahjustajate ning kahjustajate mahetõrjemeetodite vastamine 
• taimekahjustaja nimetetakse eesti keeles õigesti ning kirjeldatakse tema 

maheviljeluslikke tõrjemeetodeid 
3. Maheviljeluses kasutatavad aiatarvikute ja/või maaharimisagregaatide kasutus 

• maheviljeluses kasutada lubatud aiatarvikute ja/või maaharimisagregaatide 
rakendamine töös järgides õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid ning ergonoomika 
põhimõtteid 

4. Aiakultuuride kasvuala ettevalmistus katmikalal ja avamaal 
• aiakultuuride kasvuala on kultuuri vajadusi arvestavalt, maheviljeluslikke nõudeid 

järgides ette valmistatud ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid  
ja ergonoomika põhimõtteid 

5. Aiakultuuride külv ja/või istutus avamaal ja katmikalal 
• aiakultuurid on külvatud või istutatud kultuuri vajadusi arvestavalt, maheviljeluslikke 

nõudeid järgides  ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid  ja 
ergonoomika põhimõtteid. 

    Aiakultuuride kasvuaegsed hooldustööd avamaal ja katmikalal 
• aiakultuure on kasvuaegselt hooldatud (väetatud, kõblatud, kobestatud, toestatud, 

kastetud, teostatud taimekaitsetöid) kultuuri vajadusi arvestavalt, maheviljeluslikke 
nõudeid järgides  ning rakendatud on õigeid töövõtteid, vajalikke ohutusnõudeid  ja 
ergonoomika põhimõtteid. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
 

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud 
kõik etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 

Õppematerjalid  Moodle keskkonnas E-kursus „Maheviljelus“, Põllumajandusameti Mahepõllumajanduse 
valdkonna kodulehekülg, Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti kodulehekülg  

 
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 
 LOODUSLIKUD ROHTSED ILUTAIMED 1,5  Merike Aomets 
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Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul sissejuhatus õpingutesse.  

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ära ja eristab aianduses ja haljastuses kasutatavaid 
looduslikke ning looduskaitsealuseid rohtseid ilutaimi, süstematiseerib neid, kirjeldab nende 
nõudeid kasvukohale ja loob seoseid taimemorfoloogia ja kasvukohanõuete vahel.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Õpilane:  
1. tunneb ära ja liigitab looduslikke 
rohseid ilutaimi, mõistab nende 
süstemaatikat, morfoloogiat, 
füsioloogiat ja fenoloogiat 

Õpilane:  
• eristab peamisi aianduses ja haljastuses kasutatavaid looduslikke rohtseid ilutaimi nii eesti kui 

ka ladina keeles, süstematiseerib neid;  
• kirjeldab taimemorfoloogiat, -füsioloogiat ja fenoloofiat;  
• kirjeldab taimedes toimuvaid protsesse seoses taimemorfoloogia ja –ökoloogiaga;  

2. kirjeldab looduslike rohtsete 
ilutaimede kasvukohti, nõudeid ning 
levikut 

• kirjeldab peamiste aianduses ja haljastuses kasutatavate looduslike rohtsete ilutaimede 
kasvukohti, nõudeid ja levikut;  

• loob seoseid taimede morfoloogia ja kasvukohanõuete vahel;  
3. eristab looduskaitsealuseid rohtseid 
ilutaimi ja kirjeldab looduskaitse 
põhimõtteid 

• eristab looduskaitsealuseid rohtseid ilutaimi eesti keeles ja  süstematiseerib neid;  
• kirjeldab looduskaitse põhimõtteid.  

Teemad, alateemad 
Mooduli õppemaht 39 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 14 tundi 
praktiline töö 19 tundi  
iseseisev töö - 6 tundi 

Taimemorfoloogia 

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, viljade 
liigitus. 

Taimefüsioloogia 

Vee ja mineraalainete liikumine taimes. Orgaaniliste ainete liikumine taimes. Transpiratsioon. 
Taimede talve-, külma- ja põuakindlus. Taimede toitumine: mineraalne, mügarbakterite ja 
mükoriisa abil toitumine, parasiitne, poolparasiitne toitumine. Fotosüntees. Hingamine. Taimede 
kasv ja areng,  idanemine; õitsemine; eel-, sügav- ja sundpuhkus. Taimede kasvu regulatsioon 
välistegurite kaudu: valgus, temperatuur, niiskus, õhk, reljeef. 
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Taimesüstemaatika Taimesüstemaatika alused, taksonid (hõimkond, sugukond, perekond, liik, sort) sammal-, 
sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede erinevused. Taimemääraja kasutamine.  

Fenoloogia Taimede kasv ja areng  ning ilmastik, öökülmad, vegetatsiooniperiood. 

Looduslike rohtsete ilutaimede 
sugukonnad ja nende esindajad;  
nõuded kasvukohale ja levik 
 

Tulikalised, liblikõielised, kurerehalised, pajulillelised, sarikalised, uniohakalised, kassitapulised, 
karelehelised, mailaselised, huulõielised, magunalised, ristõielised, kellukalised, korvõielised, 
uibulehelised, kanarbikulised, nelgilised, nurmenukulised, liilialised, käpalised, lõikheinalised, 
kõrrelised, nende looduslike rohtsete ilutaimede esindajad, nõuded kasvukohale ja levik.  

Looduskaitse ja taimed Looduskaitse põhimõtted. Looduskaitsealused rohtsed ilutaimed.  

Õppemeetodid Nimeta kasutatavad õppemeetodid: interaktiivne loeng, õppekäik, rollimäng, õpimapp, 
rühmitamine 

Hindamine Mitteeristav  
Õpilane koostab nimekirjas olevatest 
Eesti looduses kasvavast  20 vabal 
valikul valitud  taimest herbaariumi 

• Töö on arvestatud, kui herbaarium on nõuetekohaselt esitatud 
• Töö on arvestama, kui pole esitatud herbaariumi või esineb seal vähem liike.  

Õpilane rühmitab nimekirjas olevad 
Eesti looduses kasvavad taimed: 
Kasvukoht looduses: valgus, niiskus, 
mullastik; sugukond, perekond, liik, LK, 
kui on; dekoratiivsuse aeg;  
paljundamise viis aianduses   

• Töö on arvestatud, kui herbaarium on nõuetekohaselt esitatud 
• Töö on arvestama, kui pole esitatud herbaariumi või esineb seal vähem liike. 

Taimede tundmise kontroll • hinne „5” – „väga hea” –  õpilane tunneb aimed ära ja tunneb veel  lisaks 10 taime  
• hinne „4” – „hea” –  õpilane tunneb ära taimed ja lisaks veel 5 liiki 
• hinne „3” – „rahuldav” – õpilane  tunneb ära nimekirjas olevad taimed  
• hinne „2” – „puudulik” – õpilane ei tunne kõiki taimi  

Tunnikontrollid 
Testid ja küsimustele vastamised, 
mõistmaks, kas õpilased on aine 
omandanud 

• hinne „5” – „väga hea” –  õpilane on õpetatavat mõistnud ja aru saanud. Kasutab õpitud 
loovalt ja eesmärgipäraselt 

•  hinne „4” – „hea” – õpilane on õpitut  mõistnud ja aru saanud, kasutab õpitud 
eesmärgipäraselt  

• hinne „3” – „rahuldav” – õpilane on õpitut mõistnud 
• hinne „2” – „puudulik” – õpilane ei ole õpetatavat mõistnud  

Kokkuvõtva hinde kujunemine Kõik nõutud tööd on esitatud ja ülesanded sooritatud vähemalt lävendi tasemel.  
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Õppematerjalid  
Ü. Kukk, 1972. Looduslikke dekoratiivtaimi. Tln, Valgus;  
T. Kukk, 2009. Eesti taimede kukeaabits. Tln Varrak;  
Õpetaja koostatud materjalid 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

18. KALMISTU JA KALMU KUJUNDUS  2 EKAP Reet Palusalu 

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodul sissejuhatus õpingutesse, läbimisel moodul iluaiandus.  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised kalmistukultuurist, kalmistu 
kujundamise põhimõtetest, kalmu kujundamisest ning selle hooldusest.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. omab ülevaadet Eesti ja maailma 
kalmistukultuuri ajaloost 

Õpilane:  
• kirjeldab Eesti  kalmistukultuuri ajalugu ja omab ülevaadet teiste riikide 

kalmistukultuuridest,  
• võrdleb Eesti erinevate piirkondade kalmistukultuure 

2. mõistab kalmistute kujundamise 
põhimõtteid 

• selgitab kalmistu kujundamise põhimõtteid;  
• analüüsib kujundusvõtete kasutamise mõju kalmistu visuaalsele väljanägemisele;  
• põhjendab kalmistukujunduselementide kasutamise vajadust ja paiknemist kalmistul; 

3. valib sobivad materjalid ja taimed ning 
kujundab kalmu 

• eristab kalmu rajamiseks sobivaid materjale;  
• kirjeldab kalmu rajamisel kasutatavate materjalide omadusi ja võrdleb neid omavahel;  
• eristab kalmu rajamiseks sobivaid taimi ja kirjeldab nende kasvunõudeid;  
• arvutab kalmu üldpinna alusel proportsioonid; 
• koostab kalmu kujundusplaani; 
• arvutab kalmu rajamiseks vajalike materjalide sh taimede kogused;   
• arvutab välja materjalide maksumused; 

4. rajab kalmu • arvutab välja diagonaali pikkuse Pythagoraseteoreemi alusel; 
• märgib maha kalmupinna plaani alusel; 
• annab kalded kalmu pinnale plaani alusel;  
• paigaldab kalmumärgi aluse ja kalmumärgi plaani alusel;  
• märgib maha istutusskeemi plaani alusel;  
• istutab taimed plaani alusel; 
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• teostab istutusjärgse hoolduse. 

 
5. hooldab kalmusid 
 

• eristab kalmu hooldamisel kasutatavaid tööriistu;  
• hooldab kalmu lähtudes aastaajast ja kujunduses kasutatud materjalidest; 
• ladustab hoolduse käigus tekkinud jäägid lähtuvalt keskkonnanõuetele. 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 52 tundi jaguneb järgmiselt: 
auditoorne töö - 6 tundi  
praktiline töö - 38 tundi 
iseseisev töö - 8 tundi 

1. Kalmistukultuur Eesti kalmistukultuuri ajalugu. Erinevate riikide kalmistukultuurid.   

2.Kalmistute kujunduspõhimõtted Teed ja liikumissuunad. Valgustus. Veesüsteemid ja kastmissüsteemid. Haljastuspõhimõtted 
ja kujundusvõtted kalmistul. Tööriistakuurid. Prügimajandus kalmistul. 

3. Kalmu kujundamine  Kalmu kujunduse põhimõtted. Kalmu kujunduses kasutatavad materjalid. 

4. Kalmu rajamine Ettevalmistustööd kalmu rajamiseks.  Kalmupiirete paigaldamine. Kalmumärkide 
paigaldamine.  Istutuskoha ettevalmistamine.  Sobiva istutusmaterjali valik ja istutamine. 

5. Kalmu hooldamine Kalmu hoolduses kasutatavad tööriistad ja hooldusvõtted. Kalmu hooldus erinevatel 
aastaaegadel. Keskkonnanõuded hooldustöödel. 

sh. iseseisev töö Õpmapi koostamine 

sh. praktiktiline töö Praktilised harjutused, proovitöö. 

Õppemeetodid Loeng, praktilised harjutustööd koos juhendamisega, proovitöö, õpimapp. 

Hindamine Mitteeristav 

Õpimapp, mille osad on järgmised:  
 

Õpimapp sisaldab teiste autorite (sh õpetaja) materjale, kirjalike ülesannete lahendusi, 
kalmude kavandeid. Õpimapis sisalduvad materjalid on varustatud korrektsete viidetega 

1. Kirjalike ülesannete lahendamine:  
 

Õppija: 
• Kasutab korrektselt ülesande lähteandmeid ja fikseerib otsitavad suurused 
• Kasutab õigesti mõõtühikute süsteeme 
• Kirjeldab ja kohandab antud ülesande jaoks õige lahendusmudeli 
• Teostab õigesti arvutused, kontrollib saadud tulemust ning vormistab ülesande vastused 
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korrektselt 
2. Kavandid: • koostab etteantud tingimuste põhjal kalmu kujundusplaani 

• kavandi koostamisel arvestab kujunduspõhimõtteid ja etteantud tingimusi ning 
ökonoomsust 

• Vormistab kavandi joonised ja kirjed korrektselt  
Proovitöö:  
Kalmu rajamine õpilase poolt koostatud 
joonise alusel 

1. kalmu pind on täpselt maha märgitud  
2. kalmu pind on õiges kaldes 
3. kalmumärgi alus on risti ja piki loodis 
4. kalmumärk on kindlalt paigas, vertikaalselt loodis 
5. taimed on istutatud õigele sügavusele 
6. on teostatud kastmine 
7. kalmu pind ja lähiümbrus on viimistletud 

Kokkuvõtva hinde kujunemine 
  Koondhinne kujuneb õpimapi, praktiliste harjutuste ja proovitöö hinnetest 

Õppematerjalid  Õpetaja konspekt, õpik  Kalmu kujundamine. Reet Palusalu 2008 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 
(EKAP) Õpetajad 

19. VÄIKEAIA KUJUNDAMINE 10 EKAP Reti Randoja-Muts 

Nõuded mooduli 
alustamiseks Läbitud moodul sissejuhatus õpingutesse ja läbimisel moodul iluaiandus.  

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et  õpilane kogub ja plaanistab väikeaia kujundamiseks lähteülesande, 
kasutab erinevaid kujundusteemasid ning koostab istutusmustreid, haljastusplaani ja –maketi.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
Õpilane:  
1. rakendab väikeaia kujundamisel 
maastikujunduse aluseid 
 

Õpilane:  
• Eristab erinevaid maastikukujunduse põhiprintsiipe 
• Rakendab kujundatava aia puhul funktsionaalsuse printsiipi. 
• Oskab hinnata ja analüüsida kujunduskontseptsiooni ökonoomsuse printsiibist 
• Oskab määrata ja analüüsida kujunduse esteetilist väärtust 
• Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 

tulemusi 
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2. rakendab väikeaia kujundamisel 
erinevaid kujundusteemasid 
 

• Eristab prantsuse ehk korrapärast ning inglise ehk vabakujulist kujundusstiili 
• Eristab  ruutude ja ristkülikute, diagonaalide, tangensiaalide, ringide ning kaarte 

kujundusteemasid 
• Oskab väikeaia kujundamisel rakendada erinevaid kujundusteemasid 
• Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 

tulemusi 
3. kujundab väikeaia ja vormistab 
haljastusplaani 
 

• Planeerib enda ja väikese töögrupi tööaja ja mahu lähtuvalt konkreetsest tööülesandest ning 
vajadusel juhib töögrupi tööd. Oskab koguda objekti- ning kliendikeskset lähteülesannet ning 
vajadusel osaleb meeskonnatöös, jagades teistega vajalikku informatsiooni 

• Koostab kogutud andmete põhjal inventeerimisplaani 
• Koostab väikeaia eelkujunduse  ning  kujundusplaani  arvestades kompositsiooni kunstilisi ja 

värvusõpetuse põhiprintsiipe 
• Koostab väikeaiale haljastusplaani ning – maketi 
• Hindab ja analüüsib oma töö vastavust maastikukujunduse aluste, taimede kasvukohanõuete 

ning kompositsiooni ja värvusõpetuse aspektist 
• Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö 

tulemusi 

Teemad, alateemad 
 

Mooduli õppemaht 260 tundi jaguneb järgmiselt: 
Auditoorne töö -  20 tundi 
Praktiline töö -  200 tundi 
Iseseisev töö -  40 tundi 

1. MAASTIKUJUNDUSE 
ALUSED 

1.1. Funktsionaalsus 
1.2. Ökonoomsus 
1.3. Esteetilisus 
1.4. Eluta ja elusmaterjalid ning vesi 

2. LÄHTEÜLESANDE 
KOOSTAMINE VÄIKEAIA 
KUJUNDAMISEKS 

2.1. Objektikeskse lähteülesande kogumine – inventeerimine 
2.2. Kliendikeskse lähteülesande kogumine – intervjuu 
2.3. Lähteülesande plaanistamine 

3. VÄIKEAIA FUNKTSIONAALNE 
TSONEERIMINE 

3.1. Üldine funktsionaalne tsoneerimine 
3.2. Detailne funktsionaalne tsoneerimine 

3.3. KOMPOSISTSIOONI 
KUNSTILISED 
PÕHIPRINTSIIBID 
VÄIKEAIA 

3.4. Ühtsus 
3.5. Mastaap ja proportsioon 
3.6. Tasakaal 
3.7. Rütm 
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KUJUNDAMISEL 3.8. Kontrastsus ja kooskõlalisus 
3.9. Ruumilisus 

3.10. VÄRVUSÕPETUS 
VÄIKEAIA 
KUJUNDAMISEL 

3.11. Primaarvärvused 
3.12. Sekundaarvärvused 
3.13. Tertsiaarvärvused 
3.14. Vastandvärvused 
3.15. Sarnased värvused 
3.16. Toon-toonis värvused 
3.17. Neutraaltoonid 
3.18. Spektrilaotus 

3.19. KUJUNDUSSTIILID ja – 
TEEMAD VÄIKEAIA 
KUJUNDAMISEL 

3.20. Prantsuse ehk korrapärane kujundusstiil 
3.21. Inglise ehk vabakujuline kujundusstiil 
3.22. Ruutude ja ristkülikute kujundusteema 
3.23. Diagonaalide kujundusteema 
3.24. Tangensiaalide kujundusteema 
3.25. Ringide kujundusteema 
3.26. Kaarte kujundusteema 

3.27. ISTUTUSMUSTER 

3.28. Puit- ja rohttaimede proportsionaalsed suhted 
3.29. Erinevad istutusmustrite tüübid 
3.30. Taimmaterjali valimine istutusmustrisse kasvukohatingimuste aspektist 
3.31. Taimmaterjali valimine istutusmustrisse hooajalisuse aspektist sh  terrassile 

konteinerhaljastuse kavandamine  

3.32. HALJASTUSPLAANI 
KOOSTAMINE 

3.33. Haljastusplaani koostamise alused (osad ja koostamise võimalused) 
3.34. Haljastusplaani koostamine 
3.35. Haljastusplaani vormistamine 

3.36. HALJASTUSMAKETI 
KOOSTAMINE 

3.37. Maketi koostamise alused 
3.38. Maketi koostamise materjalid ja näidismaketid 
3.39. Haljastusplaani alusel haljastusmaketi koostamine 

sh. iseseisev töö 40 tundi 

Õppemeetodid 
Interaktiivne loeng, rühmatöö ja õppekäik väikeaeda lähteülesande kogumiseks. Praktiline töö, sh 
analüüs (lähteülesande plaanistamine; erinevate kujundusteemade ja istutusmustrite ning 
haljastusplaani koostamine). Õpimapp (portfoolio) kõigi praktiliselt sooritatud ülesannete kohta. 
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Hindamine Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub eristavalt õpimappi kogutud tööde (sh hinnatud) esitamisel 
Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul 

Hindamismeetodid Hindekriteeriumid 

 Eristav hindamine  
Maastikukujundusaluste rakendamine väikeaia kujundamisel   
´´3´´ (lävend) Suudab eristada erinevaid maastikukujunduse põhiprintsiipe (funktsionaalsus, 
ökonoomsus, esteetilisus) ja rakendada vähemalt funktsionaalsust 
´´4´´  Rakendab kujundatava aia puhul kõiki kolme põhiprintsiipi - funktsionaalsust, ökonoomsust ja 
esteetilisust 
´´5´´ Oskab rakendada, hinnata ning analüüsida kujunduskontseptsiooni    funktsionaalsuse, 
ökonoomsuse printsiibist. Oskab määrata ja analüüsida kujunduse esteetilist väärtust ning on 
sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
Kujundusteemade rakendamine väikeaia kujundamisel 
´´3´´ (lävend) Suudab eristada prantsuse ning inglise  kujundusstiile ja erinevaid kujundusteemasid 
(ruutude ja ristkülikute, diagonaalide, tangensiaalide, ringide ning kaarte teemat) ning rakendada 
vähemalt ühte kujundusteemat 
´´4´´ Oskab väikeaia kujundamisel rakendada erinevaid kujundusstiile ja -teemasid 

Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, hindab oma töö tulemusi 
´´5´´ Oskab rakendada, hinnata ning analüüsida kujundusteemasid. Oskab määrata ja analüüsida 
kujundusteema esteetilist väärtust ning on sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja 
õigeaegselt 
Väikeaia kujundamine 
´´3´´ (lävend) Oskab inventeerimis- ja intervjuuandmete põhjal koostada lähteülesannet. 
Oskab mustandi  tasemel kujundada väikeaia kohta haljastusplaani. Arvestab kujundusprotsessis nii 
funktsionaalse tsoneerimise eripära, ning istutusmustri koostamisel arvestab taimede valikul 
kasvukohatüübi nõuetega. 
´´4´´  Oskab inventeerimis- ja intervjuuandmete põhjal koostada lähteülesannet ning viimast kajastavat 
plaani. 
Oskab kujundada ja vormistada väikeaia kohta haljastusplaani. Arvestab kujundusprotsessis nii 
funktsionaalse tsoneerimise eripära, kompositsiooni ning värvusõpetuse kunstiliste põhiprintsiipide kui 
ka istutusmustri koostamise alustega kasvukohatüübi ja esteetilisuse aspektist. On sooritanud 
etteantud ülesanded nõuetekohaselt  
´´5´´ Oskab inventeerimis- ja intervjuuandmete põhjal koostada lähteülesannet ning viimast kajastavat 
plaani. 
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Oskab kujundada ja vormistada väikeaia kohta nii haljastusplaani kui ka –maketi. Arvestab 
kujundusprotsessis nii funktsionaalse tsoneerimise eripära, kompositsiooni ning värvusõpetuse 
kunstiliste põhiprintsiipide kui ka istutusmustri koostamise alustega kasvukohatüübi ja esteetilisuse 
aspektist. Oskab hinnata ning analüüsida haljastuplaani ja –maketti ning määrata ja analüüsida 
kujunduse esteetilist väärtust. On sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
 
Iseseisev töö – väikeaia haljastusplaan 
´´3´´ Kogub rühmatööna objekti- ja kliendikeskse lähteülesande väikeaia kujundamiseks 
´´4´´ Kogub iseseisvalt objekti- ja kliendikeskse lähteülesande väikeaia kujundamiseks ning plaanistab 
iseseisvalt inventeerimisandmetega plaani. 
Jätkab klassis koostatud haljastusplaani arendamist iseseisvalt 
Vormistab haljastusplaani mustandi ja puhtandi isesesivalt 
´´5´´ Kogub iseseisvalt objekti- ja kliendikeskse lähteülesande väikeaia kujundamiseks ning plaanistab 
iseseisvalt inventeerimisandmetega plaani. 
Jätkab klassis koostatud haljastusplaani arendamist iseseisvalt 
Vormistab haljastusplaani mustandi ja puhtandi iseseisvalt 
Vormistab sh värvib ühes kindlas ajaperioodis haljastusplaani ja haljastusmaketi 

 Mooduli kokkuvõtva hinde 
kujunemine 
 

Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud kõik kirjalikud ja praktilised ülesanded sh. 
iseseisva töö vähemalt lävendi tasemel (hinne ´´3´´ (rahuldav) ja sooritanud kõik etteantud ülesanded 
nõuetekohaselt ja õigeaegselt 
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