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PLAATIMISTÖÖDE TEOSTAMINE 

Täiendkoolituse õppekava  

 

ÜLDANDMED 

Õppekava 

nimetus 

Plaatmistööde teostamine 

Плиточные работы 

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: 

Haridusnõue  ja  vanusepiirang  puudub.  Tervislik  seisund  peab  võimaldama  

tööd ehitusvaldkonnas. 

Õppekava 

koostamise alus: 

Kutsestandard: Kutsestandard Plaatija, tase 4. B 2.1-B 2.10 

Eesmärk  Plaatimine  on  nõutud  töö  ehitus-  ja  kinnisvarahoolduses.  Täienduskursuse  

raames   õpitakse   töö   kvaliteedi   paremaks   muutmist   ja   töö   õiget   

tehnoloogiat.   Plaatimistöö   eeldab   täpsust,   korrektsust,   hoolikust,   

kannatlikust   ja      ruumilist   kujutlusvõimet.  Ehituserialal  töötavad  inimesed  

peaksid  pakkuma  teenust,  mis  tagab  kliendile kvaliteedinõuetele vastava töö, 

järgides tööohutust ja energiatõhusust. 

Koolituse õpiväljundid annavad võimaluse täita tööülesandeid professionaalselt 

ja standardit järgides. 

Õpiväljundid  Edukas koolituse läbinu 

• Järgib energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu- ja 

tööohutusnõudeid ning ennetab võimalikke vigu soojustus- ja 

isolatsioonimaterjalide paigaldamisel; 

• Valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele, valmistab 

ette aluspinna ning plaadib tasapinnalised seina- ja põrandapinnad keraamiliste 

või kiviplaatidega, järgides etteantud; kvaliteedinõudeid;              

• Kasutab õigeid segusid ja tehnoloogilisi võtteid plaatimistöödel.  

• Kontrollib teostatud tööde kvaliteeti; kõrvaldab plaatkattes tekkinud defekte; 

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) plaatide   liigitus   ning   plaatimis-   ja  vuugisegude  omadused  ja  

kasutamine, tööriistad, materjali arvestamine;   

2) pindade ettevalmistamine plaatimiseks, erinevad töötlemisviisid; 

hüdroisolatsioonimaterjalide, põrandatrapi paigaldamise tehnoloogia;   

3) seina- ja põrandapindade plaatimise tehnoloogia;   

4) vuukimine ja plaaditud pindade puhastamine, järelhooldus, 

kvaliteedinõuded. 

Praktiline töö – 

60 tundi 

1) pindade ettevalmistamine, plaadijaotuskava koostamine; 

2) plaat ide lõ ikamine ja töötlemine;  

3) hüdroisolatsiooni ja põrandatrapi paigaldamine;  

4) seina plaatimine, vuukimine ja hooldus; 

5) põranda plaatimine, vuukimine ja hooldus;   

6) kvaliteedi kontroll, vigade analüüs. 

 

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  

Proovitöö 

plaatimises 

Hinnatakse proovitöö teostamist vastavalt tehnoloogilisele kaardile järgides 

kvaliteedinõudeid ja kasutades sobivaid materjale. 

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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