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MÜÜRITÖÖDE TEOSTAMINE 

Täiendkoolituse õppekava  

 

ÜLDANDMED 

Õppekava 

nimetus 

Müüritööde teostamine 

Проведение каменных работ 

Õppekavarühm   Ehitus- ja tsiviilrajatised 

Õppekeel Vene keel 

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi, s.h. 20 akadeemilist tundi auditoorne töö ja 60 akadeemilist 

tundi praktilise töö  
 

KOOLITUSE SIHTGRUPP JA ÕPIVÄLJUNDID 

Sihtrühm: ehituse valdkonnas töötavad isikud, erialase hariduseta või kvalifikatsioonita; 

FIE-d, eraisikud, kes töötavad ehitusevaldkonnas ilma erialase hariduseta 

Gruppi suurus: 12 inimest 

Õppe 

alustamise 

nõuded: 

Õppe alustamiseks nõutakse vähemalt põhihariduse olemasolu või töökogemuse 

ehituse valdkonnas. 

Õppekava 

koostamise alus: 

Kutsestandard: Müürsepp, tase 4; kompetents:  

B.2.1 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine 

Eesmärk  Piirkonnas on palju väikesi firmasid, FIE-sid ja eraisikuid kes töötavad ilma 

erialase hariduseta või kvalifikatsioonita.  

Paljudel eelpool mainitud töötajatel puudub vajalik tunnistus, aga vaatamata 

sellele teostavad nad  müüritöid ning seda mitte standardile vastavalt ja 

ebakvaliteetselt.    

 

Koolituse õpiväljundid annavad võimaluse vajadusel täita tööülesandeid 

professionaalselt ja standardit järgides. 

Õpiväljundid  Edukas koolituse läbinu 

• kasutab müüritöödel sobivaid materjale ja teab nende omadusi; 

• erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, töövahendeid ja töövõtteid; 

• teab erinevaid müüriseotisi ja nende ladumise tehnilisi tingimusi; 

• teab, kus ja miks peavad paiknema temperatuuri- ja vajumisvuugid ning tunneb 

nende tööpõhimõtteid; 

• jälgib tööohutusnõudeid müüritööde teostamisel 

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHRNDID 

Õppekeskkond  Kursuse asukohaks on partnerite või klientide ruumid. Näiteks, Ida-Virumaa 

Kutsehariduskeskus (Narva õppekoht) Raudtee 3, mille õppe- ja praktikaruume 

kasutatakse praktikabaasina. Firmas on olemas nõutav varustus tööde 

teostamiseks. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja 

praktikavarustust. Kasutatakse e-kursused Moodle keskkonnas 

Õppematerjalid: Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt jaotusmaterjalid, mis 

on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade 

kohta. Materjalid on võimalik peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks 

ning oma teadmiste iseseisvaks edasiarendamiseks. Õppematerjalid on 

osalejatele tasuta. 



 

ÕPPESISU  

Teema nimetus Sisu lühikirjeldus 

Auditoorne töö – 

20 tundi 

1) Müüritöödel kasutatavad materjalid ja töövahendid  

2) Müürsepa tööriistad ja töövahendid, nende kasutamine ja hooldamine. 

Tööriistade ja - vahendite valik. Müüritöödel kasutatavate materjalide 

omadused. 

3) Müüritiste ladumise tehnoloogia  

4) Tasandiline ja ruumiline märkimine. Ladumise moodused: kelluladumine, 

nihkeladumine, poolnihkladumine. Nurga ja vahemajakate ladumine. 

Täismüüritis ja kaevikmüüritis. Postide ja vaheseinte ladumine. Müüritise 

vuukimine. 

5) Arvutusülesanded  

6) Materjalikulu ja mahu arvutamine vastavalt etteantud joonisele. 

7) Töötervishoiu ja tööohutusnõuded müüritöödel. 

Praktiline töö – 

60 tundi 

Posti/müüritise ladumine vastavalt müüritööde teostamise tehnoloogiatele. 

 

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS 

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70%läbimineja praktilise töösooritamine, vastavalt 

hindamiskriteeriumidele. 

Koolituse läbinutele väljatakse tõend koolitusel osalemise kohta. 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend) 

 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid   

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktiline töö: 

posti/müüritise 

ladumine 

- kasutab müüritöödel sobivaid materjale; - laob posti/müüritise ladumise 

tehnoloogiate vastavalt; - parandab töö käigus tekkinud vigu 

Hindamisviisid: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Koolituse kvaliteetne läbiviimine tagastatakse  vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse koolitaja 

pädevustega: vastava erialavaldkonna kutseõpetaja, kutseharidusega kompetentne isik. 

Vastutavisik: Nikolay Zabegaev, camen.pluss@gmail.com Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

ehitusevaldkonna kutseõpetaja, erialane kõrgharidus. Ehitusviimistleja II. Täiskasvanute 

koolituskogemus  alates perioodist 2009 (-2021). Andragoog V kutsetase. 

 

Kontaktisik:  Jelena Zabegajeva, camen.pluss@gmail.com , +37253406815  

Viimati muudetud:  

 

Õppekorralduse alused:  

Kvaliteedi tagamise alused:  

  

Õppekava on kinnitatud 12.02.2021  
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