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Täienduskoolitusasutuse nimetus:   KOOLITUSKESKUS    ALUSTAME ALGUSEST  

Õppeasutuse nimetus inglise keeles: Training center start from the beginning 

 

Õppeasutuse omanik:  MTÜ Alustame Algusest 

    Registrikood 80242993 

    Majandustegevusteade  

      220862  (kehtiv alates 21.02.2021) 

      200979 (kehtis 17.04.2018 – 21.02.2021) 

 

KURSUS:  Koduaia kujundamine ilu- ja tarbetaimedega   

 

 /Toimumise aeg 7.03 – 31.05.2022/ 

  6-l päeval  õhtuti alates kell 18.00 

Võimalus osaleda ka üksikutel õhtutel       

            

      

1. Õppekavarühm: Aiandus 

 

2. Õppekava nimetus:  Koduaia kujundamine 

 

Õppekava koostamise alus  
Nooremaednik, tase 3,  Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse 

Kutsenõukogu nr. 17, 27.11.2020 

 

Kutseharidusstandard, 26.08.2013 Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 

nr.130, vastu võetud 26.08.2013. 

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

 

EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt ja 

jätkusuutlikult majandada koduaias, kujundades seda ilu- ja/või  tarbetaimedega 

 

ÕPIVÄLJUNDID:  

 koolituse lõpuks õppija: 

 Kavandab ja rajab omale koduaia, saades eelnevalt teadmised, kuidas koduaeda teadlikult 

kujundada 

 Väärtustab aedniku kutset, hoiab end kursis tööturul rakendumise võimalusega, täiendab end 

iseseisvalt 

 Planeerib ja muretseb või täiendab vajaminevat inventari ja muid vajaminevaid vahendeid  

 Planeerib oma igapäevast tööd ja seostab sellega ka aiandusega seonduvad perioodilised 

tegevused 

 On omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada abiaednikuna 

lihtsate, rutgiinsete ja piiratud vastutusega tööülesannete täitmisel 

 On täiendanud end aianduse osas erialaselt 

 On saanud osaleda elukestvas õppes 

 

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

 

SIHTGRUPP: Kõik inimesed, kes soovivad teadlikult alustada aiakujundamisega. Eelnev haridustase 

ei ole nõutav. 

 

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: 

Õpe toimub zoomis. Vajalik arvuti (telefoni) olemasolu ja internetiühendus.  

 



Koduaia kujundamine ilu- ja tarbetaimedega 
 

2 Õppekava kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse poolt 20.02.2022 

 

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

 

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 24  tundi, mis toimuvad zoomis.  Lisaks 

tuleb arvestada iseseisva tööga miinimum 10 tunni ulatuses, mille ajal koostatakse kursusetöö – oma 

aia kavand.  

Võimalus osaleda ka üksikutel päevadel, sel juhul kuruse tunnistust ei ole võimalik saada.  

 

ÕPPEKESKKOND: Õpe toimub veebikeskkonnas ZOOM. 

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

 

Õppe ülesehitus ja 

maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 

 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

E. 08.03.2022 – 

18.00 – 21.15 

Millised on koduaia kujundamise 

põhimõtted 

. Kuidas koduaeda teadlikult: 

 inventeerida 

 erineva otstarbega aiaruumideks 

liigendada 

 teid ja platse kavandada 

 peenardele sobivaimat asukohta ja 

suurust leida  

 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

T. 15.03.2022 – 

18.00 – 21.15 

Kuidas kujundada püsilillepeenart ja 

lilleanumaid ning millised on nende 

taimede vajadused kasvukeskkonna suhtes 

 

Kuidas leida peenardele sobilik: 

 kuju  

 värvuslahendus 

 taimmaterjal 

 istutusmuster 

 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

T. 29.03.2022 – 

18.00 – 21.15 

 Kuidas kujundada tarbetaimedele (sh 

maitsetaimed) dekoratiivne tarbeaed ja 

millised on nende taimede vajadused 

kasvukeskkonna suhtes   

 

Kuidas leida tarbeaiale sobivaim:  

 asukoht 

 kuju 

 taimmaterjali istutusmuster 

 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

T. 19.04.2022 – 

18.00 – 21.15 

Kuidas kujundada hapulembestele 

tarbetaimedele (jõhvikad, pohlad, 

murakad, mustikad) turbaaed ja millised 

on nende taimede vajadused 

kasvukeskkonna suhtes   

 

Kuidas leida tarbeaiale sobivaim:  

 asukoht 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 



Koduaia kujundamine ilu- ja tarbetaimedega 
 

3 Õppekava kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse poolt 20.02.2022 

 

 kuju 

 taimmaterjali istutusmuster 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

T. 3.05.2022 – 18.00 

– 21.15 

Kuidas kujundada viljapuuaeda ja millised 

on puude vajadused kasvukeskkonna 

suhtes 

 

Kuidas leida viljapuuaiale sobivaim:  

 asukoht 

 kuju 

 taimmaterjali istutusmuster 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 

Teoreetiline 

õppepäev – 4 h 

T. 17.05.2022 – 

18.00 – 21.15 

Kuidas kujundada marjaaeda ja millised 

on nende taimede vajadused 

kasvukeskkonna suhtes 

 

Kuidas leida marjaaiale sobivaim:  

 asukoht 

 kuju 

 taimmaterjali istutusmuster 

Teoreetiline õpe, koolitaja 

kuulamine, küsimused-vastused 

 

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Osalemine õppepäevadel 80%. Koduse kirjaliku töö esitamine. Tähtaeg 30.mai 2022. 

 

Hindamismeetod. Hindamiskriteerium  

Mitteeristav.  

 

8. Väljastatavad dokumendid 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud (kodutöö esitatud) õppijale väljastatakse tunnistus. 

Teistele väljastatakse tõend osalemise ja läbitud teemade kuulamise kohta.  

 

9. Koolitaja kvalifikatsioon 

 

Reti Randoja-Muts    

1998-2017 Räpina Aianduskool aiakujundamise ja maastikuehituse õpetaja: 2017- Olustvere 

Teenindus- ja Maamajanduskool aianduse õpetaja; 1998 - ettevõtja aia-ja maastikujunduse valdkonnas 

raamatud: Peenar Sinu aias - kujundamise põhimõtted, näidispeenrad ja taimesoovitused; Peenar Sinu 

aias - mahamärkimine, rajamine, hooldus; Lilled anumas ja amplis; Väikeaia kujundamine 

  

Kursuse kohta täpsem info:  Marianne Rosenfeld 5029006, e-kiri: mesilaspere@gmail.com  

mailto:mesilaspere@gmail.com

