
Lisa 3 - Puitmajaehitaja, tase 3 kutseeksami HINDAMISLEHT

HINDAMISLEHT
PUITMAJAEHITAJA KUTSEEKSAM - TASE 3 

Taotleja kompetentsuse hindamine

Taotleja nimi:
Kuupäev:

Taotleja isikukood:

1

Teadmised 
Intervjuu - taotleja tõendab kutsestandardis kirjeldatud teadmisi, vastates suuliselt eksamipileti küsimustele hindamiskomisjoni poolt 
etteantud ettevalmistusaja järel 
* Teadmisi hinnatakse lävedipõhiselt: arvestatud (A) / mittearvestatud (MA) 
* Positiivse tulemuse saavutamiseks on vajalik vähemalt nelja ülesande sooritamine tulemusega: arvestatud (A)

Eksamipilet nr: Tulemus Märkused

1. ülesanne .

2. ülesanne .

3. ülesanne .

4. ülesanne .

5. ülesanne .

6. ülesanne .

2

Oskused 
Praktiline proovitöö - taotleja tõendab kutsestandardis kirjeldatud võtmetähtsusega oskusi 
* Hinnatakse töö vastavust juhenditele (nt. projektdokumentatsioon ja teostusjuhendid), kehtivatele nõuetele ja standarditele ning heale 

ehitustavale. Läbivalt hinnatakse ka töökultuuri ja -ohutust. 
* Praktilise proovitöö teostamist hinnatakse lävedipõhiselt: arvestatud (A) / mittearvestatud (MA) 
* Positiivse tulemuse saavutamiseks on vajalik vähemalt 80% teostamisele kuuluvate praktilise töö ülesannete sooritamine tulemusega: 

arvestatud (A) 
* Hindamiskomisjonil on õigus otsustada Taotleja praktilise töö ülesannete teostamise vajalikkuse üle, ning tunnistada sooritatuks need 

ülesanded, millede teostamise oskus on vääramatult tõendatud tulenevalt: 
- portfooliost (VÕTA) - nt. varasem õpingu- või töökogemus, käsitöö palkmajaehitajate või mõne muu erialase kutsevõistluse positiivsed 

tulemused 
- teooriatöö ja/või praktiliste proovitööde teostamise käigus toimunud intervjuust (A)

Kohustuslikud kompetentsid Tulemus Märkused

2.1
Valmisdetailidest tapp-, nael-, kruvi-, polt- ja naagelliidete 
koostamine

.

2.2 Puidust karkassielementide koostisosade valmistamine .

2.3 Puidust seina-, katuse- ja vahelaeelementide monteerimine .

2.4
Soojustus-, hüdro- ja heliisolatsioonimaterjalide ning auru- 
ja tuuletõkkematerjalide paigaldamine

.

2.5 Ehitusplaatide ja fassaadikattematerjalide paigaldamine .

2.6 Katuse aluskattematerjali paigaldamine .

2.7 Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine .
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2.8 Troppimistööde teostamine .

2.9 Esimese palgirea paigaldus vundamendile .

2.10
Paigaldatud esimese rea palkide diagonaalide mõõtmine ja 
horisontaalloodimine

.

2.11
Palkkonstruktsiooni püstitamine ja konstruktsiooni 
jäigastavate osade paigaldus

.

2.12 Isolatsioonimaterjali paigaldamine tappidesse ja varasse .

2.13 Palkseina salapulkade/pingutuslattide paigaldus .

2.14
Palkhoone mittevajuvate konstruktsiooniosade 
reguleerimine

.

Töösse suhtumine, töökultuur ja -ohutus

2.15 Tööde teostamise kvaliteet .

2.16 Töövõtete asjakohasus ja ohutus .

2.17 Üldine töökultuur .

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE TÕENDAMINE: .

Taotleja kompetentsuse tõendamise mittearvestamise (MA) põhjendused

Hindamiskomisjoni liikme ees- ja perekonnanimi Allkiri

1 Hindamiskomisjoni esimees

2 Hindamiskomisjoni liige

3 Hindamiskomisjoni liige

4 Hindamiskomisjoni liige

5 Hindamiskomisjoni liige
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