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1. Räpina Aianduskooli lõpueksami korraldus 

Lõpueksam toimub perioodil 27.-29. juuni 2017 

Õpilase lubamine lõpueksamile toimub vastavalt Räpina Aianduskooli 
õppekorralduseeskirjas sätestatule.  

Lõpueksamile pääsemiseks tuleb õpilasel 19. juuniks 2017 likvideerida õppevõlgnevus. Kooli 
õppekorralduskomisjon otsustab õpilase lubamise lõpueksamile 20. juunil 2017. 

Eksamiülesanne ja selle sooritamine 

Eksamiülesanne on praktiline töö, mis kujutab endast etteantud tööjoonise alusel väikese 
aia rajamist, kasutades selleks mitmesuguseid materjale nagu kivid, muld, puit, taimed jms.  

Eksamiülesanne tuleb teostada ette antud aja piires.  

Eksamiülesanne sooritatakse individuaalselt. Koostöö üksteise aitamise eesmärgiga, näiteks 
abivahendite hoidmine, tõstmine vms, on lubatud.  

Eksaminandi tööala (nr 1, 2, 3, 4, 5 jne) määratakse eksamipäeva hommikul loosimise teel. 
Tööalad on tähistatud  

Tööala nr1 

 

Tööala nr2 Tööala nr3 

jne. 

Vastavalt esitatud taotlustele on õpilaste jaotus eksamipäevadel järgnev: (täpsustatakse 20. 
juunil) 

27.juuni 2017 

1. 

28.juuni 2017 

1. 

29.juuni 2017 

1. 

Eksam sooritatakse kooli maastikuhalli kõrval oleval õppeplatsil. Istutus tehakse kooli 
kollektsioonaias, eraldi seisvalt põhitööst. 

Taimede nimekirjast tuleb istutada kolm eri taime. Valik selgub eksamipäeva hommikul. 
Püsililled tuleb eksami sooritajal endal lillekollektsiooni peenrast välja kaevata, jagada ja siis 
istutusalale istutada. Suvelill on potitaim, mille saab kasvuhoonest. 

Eksamitaimede nimekiri (veel selgitamisel) 



 

Püsililled 

1.  

Suvelilled 

1.  

Eksamiülesande tööjoonised edastatakse eksaminandile tutvumiseks 24 tundi enne eksami 
algust elektroonselt e-posti teel Pdf-failina.  

Tööjoonised saadab maastikuehituse juhtõpetaja.  

E- posti aadressi õigsuse eest vastutab eksaminand. 

Tööjoonise kättesaamist kinnitab eksaminand e-kirjale vastamisega.  

Eksamitöö sooritamiseks vajalikud tehnilised kutseoskused: tööde õige järjestamine; 
mõõdistamine, markeerimine, tasandamine, loodimine, sillutise paigaldamisega seonduv, 
puitmaterjali mõõtmine, lõikamine, loodimine, monteerimine;  taimede istutamine, muru 
rajamine, tööriistade kasutamine, töökoha korrastamine.  

Eksamitöö sooritamiseks vajalikud teoreetilised teadmised: maastikuehituslikud materjalid ja 
nende kasutamise võimalused, tööriistad ja nende kasutamise võimalused, taimmaterjali 
tundmine, teadmised keskkonnakaitsest, töökaitsest ja tööohutusnõuetest.  

Eksami ajakava: 

Eksamitöö sooritamiseks on eksaminandil aega 8 astronoomilist tundi (8 × 60 min). 

7.40-8.00  instrueerimine õppekasvuhoones 

8.00-10.00  eksam 

10.00-10.10 paus 

10.10-12.10  eksam  

12.10-13.00  lõuna 

13.00-15.00  eksam 

15.00-15.10  paus 

15.10-17.10  eksam 

17.10-18.30  hindamine 

Lõpueksami hindamiskomisjonil on õigus eksami ajakava vajadusel muuta.  

Nõuded eksaminandile eksamitöö sooritamisel 

 Mobiiltelefon peab eksamitöö sooritamise ajal olema välja lülitatud või seadistatud 
režiimile „hääletu“. 

 Riided ja jalanõud (turvajalatsid) peavad olema tööks sobivad. Isikukaitsevahendid 
(töökindad) võtab eksaminand ise kaasa.   

 Enne eksamitöö sooritamisele asumist kinnitab allkirjaga, et on eelnevalt tutvunud 
ohutusjuhenditega, on teadlik tööriistade kasutamisega kaasnevatest ohtudest ja 
vastutab enda tervisliku seisundi eest.  

 Vaatab vajaminevad materjalid ja tööriistad üle ning kontrollib masinate ja seadmete 
korrasoleku enne eksamitöö sooritamisele asumist. 

 Hoidma korras ja puhtana oma töökoha.  



 

Pidev ohutusnõuete eiramine (vähemalt 3 korda sama rikkumine) võib kaasa tuua 
eksaminandi kõrvaldamise eksamilt. 

Eksamitöö ajal ei ole lubatud eksaminandi ja vaatleja mõttevahetused. Nõude rikkumine 
võib kaasa tuua eksaminandi kõrvaldamise eksamilt. 

Eksaminandil on lubatud: 

 kaasa võtta enda poolt välja prinditud ja läbitöötatud jooniseid koos kalkulatsioonide, 
kirjelduste jmt.  

 kasutada eksamiülesande sooritamiseks isiklikke töökorras mõõte- ja tööriistu (nt 
mõõdulint, lood, nivelliir, akutrell, kummihaamer vm), mis peavad vastama Eesti 
Vabariigis kehtestatud ohutusnõuetele; enne eksami algust tuleb need 
eksamikomisjoni liikmetele ette näidata; 

 esitada hindamiskomisjoni liikmetele enne eksami algust eksamit ja eksamiülesannet 
(tööjoonist) puudutavaid küsimusi selgituste saamiseks ja arusaamatuste vältimiseks; 

 kaasa võtta joogivett, šokolaadi vms. 
 

Lõpueksami hindamine 

Lõpueksami hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile (Lisa 1, lõpueksami 
hindamisjuhend). 

Hindamiskomisjoni liikmed hindavad eksami sooritust pidevalt, kogu eksamiülesande 
sooritamise vältel ning ca ühe tunni jooksul pärast eksamitöö lõpetamist. Eksaminandi 
soorituse kohta koostab iga hindamiskomisjoni liige hindamisakti.  

Eksami hinne kujuneb hindamiskomisjoni liikmete poolt vastavalt hindamisaktile antud 
punktide alusel.  

Eksaminand on eksami sooritanud, kui ta saavutab lävendi, milleks on hinne „3“.  

Hinde „3“ kriteeriumid:  

 Praktiline töö on teostatud vastavalt projektile.  

 Töö on teostatud etteantud aja piires.  

 Valminud töö kvaliteet on vähemalt selline, et ei vaja ümber tegemist. Võib olla  
väikeseid kõrvalekaldeid kvaliteedis.  
 

Eksami tulemuse lõpliku otsuse teeb eksamikomisjon iga eksami sooritaja kohta eraldi.  

Pretensioonid esitada eksamikomisjonile ühe tunni jooksul peale eksami lõppemist.  

Eksamihindest teavitatakse eksaminandi hiljemalt 24 h pärast eksami sooritamist e-päeviku 

kaudu. Täpsemat tagasisidet oma töö soorituse kohta saab eksaminand hindamiskomisjonilt 

küsida eksamipäeva õhtul pärast eksamitööde hindamist. 

 

2. Maastikuehitaja tase 4 kutseeksami korraldus 

Maastikuehituse eriala lõpetajal on võimalik sooritada kooli lõpueksam kutseeksamina. 
Lisaks praktilisele kooli lõpueksamile on maastikuehitaja 4 taseme kutse omistamiseks vajalik 



 

koostada õpilase portfoolio ja eneseanalüüs. Portfoolio ja analüüsi koostamise juhendid 
EMEL kodulehelt –  http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/juhendid 

19. juuniks tuleb kutseandjale (Eesti Maastikuehitajate Liit) esitada kutsekvalifikatsiooni 
avaldus. Leitav EMEL kodulehelt - 
http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/kutsekvalifikatsiooni-taotlemise-avaldus  

Tagasiside kutse omistamise (mitteomistamise) kohta annab kutse andja Eesti 
Maastikuehitajate Liit. Täpsemat infot kutseeksami läbiviimise ja reeglite kohta Eesti 
Maastikuehitajate Liidu kodulehelt http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine  ning 
SA Kutsekoda kodulehelt.  

Tutvu kindlasti kutseeksami kirjeldusega KUTSE ANDMISE KORD Maastikuehitaja kutseala 
kutsetele (kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.12.2016. a 
otsusega nr 3.) 

http://www.maastikuehitajateliit.ee/kutseandmine/kutse-andmise-kord-noorem-
maastikuehitaja-maastikuehitaja-vanem-maastikuehitaja-kutsetele  
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