
  

         

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 
RAKVERE AMETIKOOL     
Registrikood 70003840 
Piiri tn 8, 44316 Rakvere 
Telefon: 329 5030 
info@rak.ee 

KOOLITUSE NIMETUS: PLAATIJA KOOLITUS 
 

Õppekavarühm: Ehitus-ja tsiviilrajatised 

Õppekeel:   eesti keel 

Koolituse maht:  60 akadeemilist tundi 

sh auditoorne töö: 10 t 
plaatide liigitus ning plaatimis- ja vuugisegude omadused ja kasutamine, 
tööriistad,  
materjali arvestamine;  
pindade ettevalmistamine plaatimiseks, erinevad töötlemisviisid; 
hüdroisolatsioonimaterjalide, põrandatrapi paigaldamise tehnoloogia;  
seina- ja põrandapindade plaatimise tehnoloogia;  
vuukimine ja plaaditud pindade puhastamine, järelhooldus, kvaliteedinõuded. 

sh praktiline töö: 50 t 
pindade ettevalmistamine, plaadijaotuskava koostamine; 
plaatide lõikamine ja töötlemine; 
hüdroisolatsiooni ja põrandatrapi paigaldamine; 
seina plaatimine, vuukimine ja hooldus; 
põranda plaatimine, vuukimine ja hooldus;  
kvaliteedi kontroll, vigade analüüs.  
 

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. 

 
Sihtrühm:      Koolitus on mõeldud madalama erialase kvalifikatsiooniga võ 

kvalifikatsioonita ehitustöölistele, kes soovivad täiendada oma oskusi 
plaatimistöödes ja parandada oma konkurentsivõimet tööturul. 

 
Õppe alustamise nõuded:  

Haridusnõue ja vanusepiirang puudub. Tervislik seisund peab võimaldama 
tööd ehitusvaldkonnas. 
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Koolituse õpiväljundid:  
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. 
 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:  
Kutsestandard Plaatija, tase 4. B 2.1-B 2.10 
 
Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolituse asukoht:  Rakvere Ametikool, Piiri tn 8 Rakvere. 
Koolituse õppebaas:  Täiskasvanute koolituskursustel kasutatakse teooriaõppeks 
õppeklasse, mis on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega.  
 
Praktilised tööd toimuvad Rakvere Ametikooli ehituspolügonil, kus on boksid plaatimise 
teostamiseks. Varustuses on korralikud plaadilõikurid kui ka plaadisaag, erinevad 
käsitööriistad plaatide lõikuseks. Samuti on abivahendeid tööde täpseks tegemiseks ja 
lihtsustamiseks. 
 
Hindamine:  Õpingud loetakse lõpetatuks ja väljastatakse tunnistus, kui õpilane on 
omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja osalenud õppetöös vähemalt 80%. 
Hindamismeetodid:  Proovitöö plaatimises                  
Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse proovitöö teostamist vastavalt tehnoloogilisele kaardile 
järgides kvaliteedinõudeid ja kasutades sobivaid materjale.  
 
Õppekava koostaja ja kursuse läbiviija: 
Hanno Jõe   Rakvere Ametikooli ehituseriala kutseõpetaja, ehitustehnika insener, 
haridusteaduste magister. E-post hanno.joe@rak.ee, tel 5298999. 
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