
KINNITATUD 

Direktori 29.04.2015.käskkirjaga nr 35-ü 

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Ehitus 

Õppekava nimetus 

Maaler 

Painter 
  

Õppekava kood EHISes 140859 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekesk 

haridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   X    

Õppekava maht (EKAP):  60 EKAP 

Õppekava koostamise 

alus: 

Kutsestandard „Maaler, tase 4 esmane kutse“, kinnitatud Arhitektuuri, 

Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu otsusega 06.05.2019 ja 

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr. 130 „Kutseharidusstandard“ 

Õppekava õpiväljundid:  Õppekava läbimisel õpilane: 

1. valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, 

arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja; 

2. teostab erinevate seina ja põrandapindade lõppviimistluse (värvimine, 

lakkimine, õlitamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja 

tööde tehnoloogiat; 

3. katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, 

tekstiilmaterjalid) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde 

tehnoloogiat; 

4. kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või –värvisüsteemi, 

juhindudes toote paigaldusjuhendist ja/või paigaldustehnoloogiast ning 

proovipinnast 

5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja 

töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning 

töötervishoiu, töö-ja keskkonnaohutusnõudeid;  

6. oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete 

täitmisega toime tavapärastes olukordades. 

Õppekava rakendamine Statsionaarne õpe, mittestatsionaarne õpe, töökohapõhine õpe 

Nõuded õpingute alustamiseks  
Õppima võib asuda põhiharidusega isik 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile 

vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib 

sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine võimalik, lõpetatakse 

õpingud erialase lõpueksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus 

sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul 

hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

…kvalifikatsioon(id): „Maaler, tase 4 esmane kutse“ 

… osakutse(d): puuduvad 

Õppekava struktuur 

Põhiõpingute moodulid 50 EKAP 

1. Ehitiste sise-ja välispindade värvimine ja lakkimine   24EKAP sh 7 EKAP praktikat 



Õpilane: 

 omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale 

esitatavatest kvaliteedinõuetest 

 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele  

 viimistleb ehitiste sise-ja välispinnad värvi, laki või õliga järgides tööde tehnoloogiat ja etteantud 

kvaliteedinõudeid 

 rakendab õppetöö käigus omandatut töökeskkonnas  

 järgib maalritööde teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö-ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

 analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise-ja välispindade värvimisel, lakkimisel ja 

õlitamisel  
 kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid 

 mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni väljakutseid, probleeme ning võimalusi 

2. Seinte katmine rullmaterjalidega  12 EKAP sh 4 EKAP praktikat 
Õpilane: 

 omab ülevaadet seinale paigaldavatest rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest 

abimaterjalidest ja töövahenditest 

 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest 

 valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali järgides etteantud 

tööülesanne, tootjajuhiseid, kvaliteedinõudeid ja energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, 

töötervishoiu, töö-ja keskkonnaohutusnõudeid  

 rakendab töökeskkonnas õppetöö käigus omandatut  

 analüüsib juhendamisel oma tegevust seinapinna katmisel rullmaterjalidega 
 kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või 

rahalises tähenduses 

3. Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega 14 EKAP sh 4 EKAP praktikat 

Õpilane: 

 omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikaid ning nende kasutusala 

 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele 

ettevalmistav ,aluspinna kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi lähtudes 

tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast 

 rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval praktikal 

 järgib dekoratiivviimistlustehnikate teostamisel töötervishoiu, töö-ja keskkonnaohutusnõudeid 

 analüüsib juhendamisel oma tegevust dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamisel 

dekoratiivvärvidega.  
 mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast arendama 

 

Moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ on integreeritud 1, 2 ja 3 põhiõpingu moodulite hulka. 

 

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused: 

Valikõpingute maht on 10 EKAP-it. Valikõpinguiuga omandatakse teadmised ja oskused, mis toetavad ja 

laiendavad kutseoskusi või seonduvad täiendava kutse või osakutsega või on ajendatud õpilase täiendavast 

huvist silmaringi laiendamiseks. Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest 

õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. 

 PVC põrandakatete ja tekstiilkatete paigaldus 2 EKAP 

 Erialane võõrkeel 2 EKAP 

 Värvusõpetuse ja ruumikujunduse alused 2 EKAP 

 Arvutiõpetus 2 EKAP 

 Ettevõtlusõpe 6 EKAP  



Spetsialiseerumised; Puuduvad 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi:  Merike Aruväli 

ametikoht:  kutseõpetaja 

telefon:  53426903 

e-post:  merike.aruvali@vkhk.ee 

Märkused: 

Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1. 

Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav  

http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad 
 

http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad

