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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Viljapuude lõikamine ja hooldamine 

Õppekavarühm: Aiandus  

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

1. Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja 

aiandusettevõtjad ning nende töötajad. 

2. Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad 

alustada aianduslikku ettevõtlust. 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Algteadmised viljapuude kasvutingimustest 

Kuulumine sihtgruppi 

Rühma optimaalne suurus 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

 Teab enamlevinud võratüüpe 

 Valib kujundamiseks sobiva võratüübi 

 Määrab lõikustööde vajaduse 

 Kujundab noort viljapuud 

 Lõikab erinevas vanuses viljapuid 

 Ravib viljapuude tüvekahjustusi 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel): 

Kutsestandard aednik tase 3  

Aiakultuuride hooldamine-, kujundamine ja lõikamine, hooldustööde vajaduse määramine 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Maal elades on tihti raskusi leida sobiv töökoht ning seega soovivad paljud tegelda just 

põllumajandus-aiandusliku ettevõtlusega, mis on üsna perspektiivikas kui pakkuda eri tooteid ja 

teenusi. Üheks alternatiiviks on viljapuude lõikamine ja kujundamine ning hooldamine, mis 

nõuab siiski erioskusi, pikendada viljapuude ja-põõsaste saagikandvat iga. Viljapuude lõikamise 
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hooajal vajatakse tihti väljaõppinud lisatööjõudu ja maal on potentsiaalne tööjõud olemas. Nii 

neile kui põllumajanduslik-aiandusliku ettevõtlusega tegelevatele inimetele saamegi koolituse 

kaudu anda võimaluse viljapuude ja marjapõõsaste lõikamise ja kujundamise osaoskuse 

omandamiseks. Koolituse läbimine võimaldab seni tööturult eemal olnud inimestel kergemini 

tööturule naasta. 

Antud koolitust on tellitud taas mitmesse maakonda. 2018.aastal soovime koolitust läbi viia 

kolmes maakonnas: Tartu- ja Võrumaal ning Räpinas. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 24 

 sh kontaktõppe maht: 24 

  sh auditoorse töö maht: 8 

  sh praktilise töö maht: 16 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

1. AUDITOORNE TÖÖ – 8h 

1.1. Lõikamise ja kujundamise ajad 0,5h 

1.2. Lõikamise ja kujundamise võtted 2h 

1.3. Võra ehitus 1h 

1.4. Enamlevinud võratüübid 1h 

1.5. Tööohutus 1h 

1.6. Töövahendid 0,5h 

1.7. Tüvede ja põhiokste esinevad kahjustused, nende ennetamine ja  ravimine 2h 

 

2. PRAKTILINE TÖÖ – 16h 

2.1. Lõikevõtted – 2h 

2.1.1. kärpimislõige, harvenduslõige, noorenduslõige 

2.2. Viljapuu võra osade tundmine aias- 2h 

2.3. Erinevate võratüüpide hindamine aias – 2h 

2.4. Erinevate võratüüpide  lõikamine noores ja kandeealises viljapuuaias (s.h. perepuude 

kujundamine) -2h 

2.5. Ploomi- ja kirsipuude lõikamine -2h 

2.6. Kandeealise õunapuu ja pirnipuu harvendamine -2h 

2.7. Viljapuu noorendamine -2h 

2.8. Tüve ja põhiokste hooldamine ja vigastuste ravimine -2h 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub õpperuumis ja aias.  

Õpperuum on avar ja kaasaegse sisutusega õppeklass, kus igal osalejal on lauaga õppekoht. 

Klassis on õpetaja käsutuses vajalik esitlustehnika. 
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Praktiline tegevus toimub aias, kus on vähemalt kahte liiki viljapuid (õunapuud, luuviljalised 

viljapuud). Aed valitakse eelistusega, kus on erinevas vanuses viljapuid. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning praktiliseks 

tegevuseks vajalikke töövahendeid: oksakäärid, oksasaag, redel, haavamääre, aednikunuga, 

abivahendid võra kujunduslõikuse ja tüvede ravi korraldamiseks. 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on 80% osalemine õppetegevuses. 

Osalemine praktilises tegevuses. 

Arvestuse edukas läbimine 

Arvestus: praktiline töö: Kursusel osaleja lõikab etteantud võratüübi kujundust arvestavalt 

viljapuu. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Sirje Tooding - Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 1985.aastast, pedagoog – metoodik. 

Lõpetanud Räpina Sohvoos Tehnikumi 1975, Eesti Põllumajandusakandeemia 1990. 

Liisi Kont – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2015 aastast. Lõpetanud Eesti 

Maaülikooli 2013, aianduse eriala, Räpina Aianduskooli 2015. 

Juta Lopp – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja alates 2005.aastast. Lõpetas Eesti Maaülikooli 

1998.aaastal aianduse erialal. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Liisi Kont – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, liisi.kont@aianduskool.ee  

Eda Gross - Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, 

eda.gross@aianduskool.ee 
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