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  ÕPPIJA INDIVIDUAALNE PRAKTIKAKAVA 
Maastikuehituse õppekava Luua Metsanduskoolis 

 

Õppija nimi 

Kontaktandmed (telefon, e-post)  

  

Koolipoolse koordineerija nimi  

Kontaktandmed (telefon, e-post) 

  

Praktikaettevõtte nimi   

Ettevõttepoolse praktikajuhendaja nimi 

Kontaktandmed (telefon, e-post) 

  

Praktika teema ja kvalifikatsioonitase Tase 3 

Praktikaperioodi algus- ja lõpukuupäev  

 

 Praktika üldine eesmärk: Teadmiste ja oskuste rakendamine või omandamine 

praktikaettevõttes töötades.  

 

 Praktika  õppekavajärgsed väljundid (kompetentsid) : 

 

Sissejuhatus 
 Leiab endale praktikaks ettevõtte, täidab individuaalse 

praktikakava, sõlmib lepingu. 

Töö planeerimine 

 

 

 Planeerib oma tööd, lähtudes etteantud juhistest ja 

tööjoonistest.   

 Hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti 

materjalide vajadusest. 

 

 

Objekti (haljasala) 

ettevalmistamine 

 Ladustab vajalikud materjalid nõuetekohaselt.  

 Valmistab pinnase käsitsi ette, lähtudes projekti 

eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet. 

Istutusalade rajamine  

 Paigaldab istusala servad, arvestades etteantud juhiseid. 

 Paigaldab geosünteedid, arvestades etteantud juhiseid.  

 Külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh 

põõsad, arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja 

etteantud juhiseid.  

 Multšib, arvestades mullapinna olukorda (niiskus, 

temperatuur), taimede kasvunõudeid.  



 

Sillutise (betoonkivi, 

looduskivi, puit) 

ja sõelmeteede rajamine  

  

 

 Ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja, arvestades 

etteantud juhiseid. 

 Toob ette materjale sillutise ja teeäärise 

paigaldamiseks; paigaldab teeäärise ja sillutise, 

arvestades etteantud juhiseid; viimistleb sillutise, 

kasutades asjakohaseid töövahendeid ja järgides 

etteantud juhiseid. 

 Täidab vuugid puistematerjaliga. 

Muru rajamine 

 Valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades 

etteantud juhiseid.  

 Külvab käsitsi või käsikülvikuga muruseemne 

ja väetise, arvestades külvinorme. 

 Paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades 

etteantud juhiseid. 

Aedade ja haljasalade 

hooldamine  

  

 

 Hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhistele. 

 Hooldab muru ja istutusala vastavalt juhistele.  

 Pügab ja noorendab hekke vastavalt juhistele, kasutades 

selleks ettenähtud töövahendeid. 

 Teeb abitöid viljapuude ja marjapõõsaste 

hoolduslõikustel vastavalt juhistele.  

 

Suurte puude istutamine ja 

hooldamine  

 Istutab, kastab ja toestab suuri puid, arvestades istiku 

tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid.  

 Teeb abitöid suurte puude lõikamisel vastavalt juhistele 

Dokumentatsiooni korrashoid 

 Täidab igapäevaselt praktikapäevikut, võtab praktika 

lõppedes  juhendajalt tagasiside. 

 Koostab aruande. 

 Esitab kõik dokumendid kokkulepitud viisil. 

 Õppija isiklikud praktikaeesmärgid: 

 

 

 

 

 Õppija  eelnev ettevalmistus: 

Mooduli nimetus Läbitud/ läbimisel 

  

  

  

  

 


