
 

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi 

Järvamaa Kutsehariduskeskus  

2. Õppekava nimetus  

Liistparketi paigaldamise koolitus 

3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade 

klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013) 

Ehitus ja tsiviilrajatised 

4. Õppekeel 

eesti keel 

5. Õppekava koostamise alus 

Põrandakatja tase 4 esmane kutse 

B.2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele  

Ehituse õppekavarühma riiklik õppekava. 

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 

Maht 16 tundi, millest kõik on kontaktõpe sh 11 tundi on praktiline töö 

õppekeskkonnas. 

7. Õppekeskkond 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusmaja õppelabor, töövahendid, stendid ja 

õppematerjalid 

8. Sihtgrupp 

Täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi liistparketi õigest 

paigaldamisest. 

9. Õppe alustamise tingimused 

Algoskused ehituse valdkonnas. Töötatakse sageli sundasendites, põlvili asendis. 

10. Eesmärk  

Koolituse tulemusel õppija parketib ja viimistleb põrandapinnad liistparketiga valides 

tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, ja arvestades vajaliku materjalide koguse ja 

tööajaga. 

11. Õpiväljundid  

Koolituse läbinu: 

 valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab 

vajaliku materjalide koguse ja tööaja 

 valmistab ette parketitavad pinnad, järgides tööde tehnoloogiat 

 parketib ja viimistleb põrandapinnad liistparketiga, paigaldab ääreliistud  

 järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha 

korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö-ja 

keskkonnaohutusnõudeid 

12. Õppe sisu 

Auditoorne töö: 5 tundi 

 Liistparkettimise materjalid, töövahendid, tehnoloogia 

 Parketiga kaetavate põrandapindade ettevalmistamine 

 Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine 

 Liistparketi paigaldamine, ääreliistude paigaldamine 



 

 

 Hooldus ja kvaliteedinõuded 

 Töö-ja keskkonnaohutusnõuded, ergonoomika       

Praktiline töö: 11 tundi 

 Aluspindade ettevalmistamine, parketi jaotuskava  koostamine, töökoha 

korraldamine, mõõdistus- ja märketööd 

 Parketi lõikamine ja töötlemine        

 Liistparketi paigaldamine, ääreliistude paigaldamine  

 Viimistlus- ja hooldustööd 

 Kvaliteedi kontroll 

13. Õppemeetodid  

Loeng, arutelu, demonstratsioon, praktiline töö, analüüs 

14. Iseseisev töö  

Puudub 

15. Õppematerjalid  

Koolitaja koostatud jaotusmaterjal   

16. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 80%ja sooritada 

praktilised tööd. Mitteeristav hindamine. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktilised tööd -  Põrandafragmendi liistparkettimine ja ääreliistude 

paigaldamine.  

Töö sooritamisel hinnatakse 

tootjapoolsetes paigaldusjuhendites kajastuva tehnoloogia-ja 

kvaliteedinõuete järgimist. 

 

17. Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui lõpetamise nõuded on täidetud. Koolituse 

lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa 

õppetööst.  

18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus 

Lembit Kuhi, kutsekeskharidus ehitustisler-parkettija KKK nr.12 (Tallinna 

Ehituskool) 1985.a, Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusõppe praktikajuhendaja 

alates 2012.a ja täiskasvanute koolitaja alates 2013, töökogemus puidutöötlemisel 

alates a.1985.a. 


