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EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU KUTSEKOMISJONILE

KUTSE TAOTLEMISE AVALDUS

Taotletava kutse nimetus ja tase
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7
(jaatav vastus märkida taotlejal ristiga vastuse ruudus) 
esmataotlemine  ..       			taastõendamine ..     .
KUTSE Taotlemise eeltingimuste täitmine 
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taotlemise eeltingimuste täitmine (vastata esmataotlemisel):
erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus 					  .     .

	vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist		  .     .


Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taastõendamise eeltingimuse täitmine (vastata taastõendamisel) :
vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 5 aasta jooksul										  .     .

Taotleja isikuandmed 
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Postiaadress

Kontakttelefon

E-posti aadress

Tööandja nimetus ja postiaadress

Tööandja kontaktisiku nimi ja telefon

Tööandja e-posti aadress

Kuulumine erialaliitudesse

Haridus (õppeasutus, lõpetamise aasta)

Varasem kutsetase (kui on)


KINNITUS: Olen nõus/ei ole nõus (valida sobiv Andmete avalikustamisega mitte nõustumisega kaasneb, et taotleja, tööandjad, järelevalve teostajad ega hangete korraldajad ei näe kutseregistris registreeringut, mis on mitmetel tegevusaladel tegutsemise eeldus. Kinnituse saamiseks kutseregistri registreeringu kohta tuleb andmetest huvitatul pöörduda põhjendatud taotlusega Kutseregistri poole.
) oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris.
KOOPIA ISIKUT TÕENDAVAST DOKUMENDIST
(pass või ID kaart, kopeerida skaneeritud dokument, ID kaardl mõlema poole koopiad paigutada samale lehele)





































KOOPIA HARIDUST TÕENDAVAST DOKUMENDIST
(õppeasutuse diplom, kopeerida skaneeritud dokument või dokumendid, lk arv vastavalt vajadusele)







































KOOPIA VAREM OMISTATUD KVALIFIKATSIOOONI TÕENDAVAST DOKUMENDIST
(kutsetunnistus, kopeerida skaneeritud dokument)







































ELULOOKIRJELDUS


HARIDUS
(õppeasutuse nimetus, õppekava nimetus, lõpetamise aasta)

ANDMED TÖÖKOGEMUSE KOHTA
Tööandja nimetus
Amet
Töötamise aeg
(kuu; aasta)






(vajadusel lisada ridu)

ANDMED TÄIENDKOOLITUSE KOHTA 
Koolitaja nimetus
Õppekava nimetus
Toimumise aeg





















(vajadusel lisada ridu)


LOETELU OLULISEMATEST TÖÖDEST
esmataotlemisel loetleda viimase 10 aasta jooksul, taastaotlemisel 5 aasta jooksul teostatud töid 
(vajadusel lisada ridu)
Planeeringu, ehitusprojekti või uuringu nimetus
Staadium1)
Töö koostamise aasta
Töö valmimise aasta (planeeringu kehtestamise või ehitise rajamise aasta)
Roll töö koostamisel2)
Autorlus3)
Kaasautori(te) kinnitus
Allkiri












































































































1) 	märkida: detailplaneeringu eskiis - DPE, detailplaneering - DP, üldplaneering - ÜP, maakonna-planeering - MP, eskiis - E, eelprojekt - EP,  põhiprojekt - PP, tööprojekt - TP, autorijärelvalve teostamine – AV, haljastuse hinnang - DH, hoolduskava - HK, muinsuskaitse eritingimused - MK
2)	märkida, kas: töörühma liige või projekti (planeeringu) koostaja või töörühma juht või projekteerimise projektijuht, vajadusel täpsustada
3)	märkida, kas: autor (ainuautorluse korral) või kaasautor (2-3 võrdse autori korral, lisada kaasautorite nimed ja nende kinnitus) või autorite kollektiivi liige (suurema autorite kollektiivi korral, lisada autorite kollektiivi juhi nimi ja kinnitus)

KEELTEOSKUS
Emakeel:
Võõrkeeled:
(alg-, kesk-, kõrgtase)

ARVUTI TARKVARA KASUTAMISE OSKUS (loetelu):


TUNNUSTUSED, OSALEMISED KONKURSSIDEL jms. 





















ERIALAST TÄIENDKOOLITUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE KOOPIAD
(kopeerida skaneeritud dokument või dokumendid, lehekülgede arv vastavalt vajadusele)







































KOOPIA MAKSEKORRALDUSEST
(kopeerida skaneeritud dokument)








































