
MOODULI RAKENDUKAVA 

Sihtrühm: maastikuehitaja 2. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne  

Moodul nr 9 Piirete ehitamine mooduli maht 9 (EKAP) 

Mooduli vastutaja: Hannest Tilk 

Mooduli õpetajad: Hannes Tilk 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija teeb abitöid piirete ehitamisel järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid 

Nõuded mooduli 

alustamiseks: 

puuduvad 

Nõuded mooduli 

lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt.  

Mooduli hinde saamiseks peavad olema lävendi tasemel sooritatud mooduli praktilised tööd.  

Õpiväljundid (ÕV) 1. Kirjeldab piirete ehitamise protsessi kasutades 
erialast oskussõnavara; 

 Kirjeldab erinevatest materjalidest piirete tüüpe  

 Kirjeldab erinevate piirete ehitamise ja paigaldamise põhimõtteid 

2. Ladustab juhendamisel materjalid;  Kirjeldab ja põhjendab piirete rajamisel enimkasutatavate materjalide ladustamise nõudeid 

 Ladustab juhendamisel piirete materjalid 

3. Teeb juhendamisel piirete rajamiseks vajalikke 
abitöid; 

 Teeb juhendamisel abitöid piirete mahamärkimisel 

 Teeb juhendamisel abitöid postide paigaldamisel 

 Teeb juhendamisel abitöid aiapaneelide või võrgu paigaldamisel 

4. Hindab nõustamisel oma töö tulemusi ja kasutab 
probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning 
etteantud infomaterjale. 

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Küsib vajadusel nõu ja/või abi 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

Mooduli maht kokku 9 EKAPit ehk 234 tundi: sellest 54 tundi on kontaktõpe, 180 tundi on iseseisev töö  

 

 

 

 

 

 

 

 



Teemad, alateemad K  
 

IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppe-
meetodid 

Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (arvestatud) 

1. Piirdeaedade materjalid 
 

20 20   1,2  Loeng 

 Õppekäik 

Mitte-
eristav 
 

 Vestlus 
 

 nimetab puitaedade materjale 

 nimetab metallaedade materjale 

 nimetab kiviaedade materjale 

 kirjeldab ja põhjendab piirete rajamisel enimkasutatavate materjalide ladustamise nõudeid 

 ladustab juhendamisel piirete materjalid 

 kirjeldab erinevatest materjalidest piirete tüüpe  

2. Piirdeaedade ehitamine 
 

34 160   1,2,3  Loeng 

 Õppekäik 

Mitte-
eristav 
  

 Praktiline 
töö 

 Vestlus 
 

 kirjeldab erinevate piirete ehitamise ja paigaldamise põhimõtteid 

 teeb juhendamisel abitöid piirete mahamärkimisel 

 teeb juhendamisel abitöid postide paigaldamisel 

 teeb juhendamisel abitöid aiapaneelide või võrgu paigaldamisel 

 Leiab etteantud infomaterjalidest oma tööks vajalikud juhendid; 

 Küsib vajadusel nõu ja/või abi 

 Hindab nõustamisel oma töö tulemusi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 


