KINNITATUD
Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara
Kutsenõukogu 31.12.2018 otsusega nr 19

EESTI GEODEETIDE ÜHINGU KUTSE ANDMISE KORD
Geomaatika kutseala kutsetele

1 ÜLDOSA
1.1
Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:
1) Maamõõdutehnik, tase 4
2) Geodeet, tase 5
3) Geodeet, tase 6
4) Geodeet, tase 7
5) Maamõõtja, tase 5
6) Maakorraldaja, tase 6
7) Maakorraldaja, tase 7
1.2

Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse
hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt
kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab
Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu (edaspidi
kutsenõukogu).

1.4

Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu
koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu
muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).

1.5

Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustatakse inimeste oskusi ja
teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagatakse võrdsed
võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

1.6

Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.
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KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE
ESITATAVAD DOKUMENDID

EELTINGIMUSED

JA

2.1
Kutse esmakordse taotlemise eeltingimused
2.1.1 Maamõõdutehnik, tase 4 esmakordse taotlemise eeltingimused:
Töömaailma taotlejatel:
a) erialane keskeri- või kutsekeskharidus
või
b) keskharidus, vähemalt 3-aastane erialane töökogemus ning vähemalt
8
akadeemilise tunni ulatuses erialaste täiendkoolituste läbimine viimase 3 aasta
jooksul.
Kutseõppeasutuse lõpetamisel:

c) erialase kutseõppe tasemeõppe õppekava täies mahus läbimine (sh õppepraktika osa)
2.1.2 Geodeet, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse
olemasolu ning vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi)
läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP
mahus geodeesia aineid) ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldab vähemalt 45
EAP mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP
mahus geodeesiaaineid) ja 3-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt ühe erialase täiendkoolituse (kokku min. 8 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus
geodeesiaaineid) ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.
2.1.3 Geodeet, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 10-aastane erialase
töökogemuse olemasolu ning vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min.
32 akad. tundi) läbimine
või
b) muu lähedase valdkonna kõrghariduse (tingimusel et õpe sisaldas vähemalt 30 EAP
mahus geodeesia aineid) ja 10-aastane erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt kolme erialase täiendkoolituse (kokku min. 32 akad. tundi) läbimine
või
c) erialase (geomaatika) bakalaureuse tasemel kõrghariduse (sisaldas vähemalt 45
EAP mahus geodeesiaaineid) ja 6-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt kahe erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
d) erialase (rakendusgeodeesia) rakenduskõrghariduse (sisaldas vähemalt 60 EAP
mahus
geodeesiaaineid), ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning vähemalt kahe
erialase täiendkoolituse (kokku min. 24 akad. tundi) läbimine
või
e) erialase 5a õppe baasil omandatud kõrghariduse (vähemalt 60 EAP mahus
geodeesiaaineid) ja 4-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1
erialase täiendkoolituse (kokku min. 16 akad. tundi) läbimine.
2.1.4 Geodeet, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) 5a õppe baasil omandatud erialane kõrgharidus (vähemalt 60 EAP mahus
geodeesiaaineid)
ja
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b) minimaalselt 3 täiendkoolituse (üldmahus min. 32 akad. tundi) läbimine viimase 5
aasta jooksul, kusjuures vähemalt üks läbitud koolitustest on erialane koolitus
ja
c) taotlejal on vähemalt 7-aastane erialane diplomijärgne töökogemus.
2.1.5 Maamõõtja, tase 5 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geodeesia, maamõõtmine) kutsehariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse
olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt kolme erialase täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
või
c) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara
planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 3-aastase erialase töökogemuse
olemasolu ning vähemalt kolme täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
või
d) maakorralduse või kinnisvara planeerimise või geodeesia alase 5a õppe baasil
omandatud kõrghariduse ja 1-aastase erialase töökogemuse olemasolu.
2.1.6 Maakorraldaja, tase 6 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) erialase (geomaatika, maamõõtmine, geodeesia, maakorraldus, kinnisvara
planeerimine) bakalaureuse tasemel kõrghariduse ja 5-aastase erialase töökogemuse
olemasolu ning vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva
täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta jooksul
või
b) muu valdkonna kõrghariduse ja 8-aastase erialase töökogemuse olemasolu ning
vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse
läbimine viimase 3 aasta jooksul
või
c) maakorralduse või kinnisvara planeerimise 5a õppe baasil omandatud
kõrghariduse ja 3-aastane erialane töökogemuse olemasolu ja vähemalt 1 erialase
ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine viimase 3 aasta
jooksul.
2.1.7 Maakorraldaja, tase 7 esmakordse taotlemise eeltingimused on:
a) Magistritasemel maakorralduse või kinnisvara planeerimise erialane kõrgharidus ja
b) vähemalt 5-aastane erialane töökogemus ja
c) vähemalt 1 erialase ning 2 muu maakorraldaja tööga seonduva täiendkoolituse läbimine
viimase 3 aasta jooksul.

2.2
Kutse esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendid
2.2.1 Maamõõdutehnik, tase 4 (töömaailma taotleja)
Geodeet, tase 5
Maamõõtja, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase 7
a) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
b) haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava
ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
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c) nõuetekohaselt vormistatud CV
d) nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
e) läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
2.2.2 Maamõõdutehnik, tase 4 (kutseõppe lõpetaja)
Õppeasutuse kinnituskiri õppekava täies mahus läbimise kohta.
2.2.3 Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7
a) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
b) haridust tõendava dokumendi koopia (koos hinnetelehe või muu läbitud õppekava
ainemahtusid tõendava dokumendi koopiaga)
c) nõuetekohaselt vormistatud CV
d) läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
2.3
Kutse taastõendamise eeltingimused
2.3.1 Maamõõdutehnik, tase 4
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet II või maamõõdutehnik, tase 4
kutsetunnistus
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet II või
maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud erialaseid täiendkoolitusi viimase 5 aasta jooksul vähemalt 8
akadeemilise tunni ulatuses
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.3.2 Geodeet, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet III või geodeet, tase 5 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet III või
geodeet, tase 5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 8 akad.
tunni mahus
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.3.3 Geodeet, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet IV või geodeet, tase 6 kutsetunnistus ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet IV või
geodeet, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad.
tunni mahus
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
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2.3.4 Geodeet, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Geodeet V või geodeet, tase 7 kutsetunnistus
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 4-aastat talle eelnevalt antud Geodeet V või
geodeet, tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul erialaseid täiendkoolitusi vähemalt 16 akad.
tunni mahus
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.3.5 Maamõõtja, tase 5
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maamõõtja, tase 5 kutsetunnistus
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maamõõtja, tase
5 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 3 täiendkoolitust
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.3.6 Maakorraldaja, tase 6
a) Isikule on eelnevalt väljastatud Maakorraldaja IV või maakorraldaja, tase 6
kutsetunnistus
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud Maakorraldaja
IV või maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud vähemalt 1 erialase ja 2 muu maakorraldaja tööga seonduvat
täiendkoolitust viimase 5 aasta jooksul
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.3.7 Maakorraldaja, tase 7
a) Isikule on eelnevalt väljastatud maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistus
ja
b) ta on töötanud erialasel tööl vähemalt 3-aastat talle eelnevalt antud maakorraldaja,
tase 7 kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul
ja
c) ta on läbinud viimase 5 aasta jooksul vähemalt 1 erialase ja 2 muud maakorraldaja
tööga seonduvat täiendkoolitust
ja
d) tema eelmise kutsetunnistuse kehtivuse lõppemise tähtajast ei ole möödunud
rohkem kui 1 aasta.
2.4

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid
a) taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
b) nõuetekohaselt vormistatud CV
c) nõuetekohaselt vormistatud tööalase tegevuse kirjeldus
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d) läbitud täiendkoolitusi tõendava(te) dokumendi/dokumentide koopia(d)
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
f) taotlejale varasemalt antud kutsetunnistus(t)e koopia(d)
2.5

Taotluse dokumentide esitamise viis ja vorm
Kutse esmakordse taotlemise ja kutse taastõendamise dokumendid esitatakse
kutse andjale eesti keeles, elektroonselt ning digitaalselt allkirjastatuna.

2.6
Töökogemuse arvestamine
2.6.1 Maamõõdutehnik, tase 4 ja Geodeet, tase 5 puhul arvestatakse diplomieelne tööstaaž
koefitsiendiga 0,5.
2.6.2 Geodeet, tase 6 ja Geodeet, tase 7 puhul arvestatakse tööstaaži diplomijärgselt.
2.7
Täiendkoolituse mõiste
2.7.1 Maamõõdutehnik, tase 4
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase7
Erialasteks täiendkoolitusteks loetakse geodeesia ja kartograafia alaseid koolitusi ning
geodeedi tööga seonduvate arvutitarkvara alaseid (nt CAD, BIM jne) koolitusi.
Muudeks täiendkoolitusteks arvestatakse näiteks juhtimisalaseid või tööohutuse
alaseid koolitusi. Geodeet, tase 6 ja geodeet, tase 7 puhul võivad need moodustada
kuni 50% nõutud minimaalsest täiendkoolituse mahust.
2.7.2 Maamõõtja, tase 5
Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase 7
Erialasteks täiendkoolitusteks loetakse maakorralduse, geodeesia, kinnisvara
hindamise ja planeerimise alaseid ning valdkonnaga seotud õigusalaseid koolitusi.
Muudeks täiendkoolitusteks loetakse maakorraldaja tööga seonduvatel koolitustel
(ehitusalased, kinnisvara hindamise alased, juhtimisalased, suhtlemisalased jne),
seminaridel ja konverentsidel osalemist, erialaseid teemasid käsitlevate artiklite
kirjutamist üleriigilistesse ja maakondlikesse meediaväljaannetesse, koolituste
läbiviimist, üliõpilastööde juhendamist ja retsenseerimist.
2.8

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja
kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise
(VÕTA) põhimõtteid.

2.9

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt,
arvestades korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.
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3

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

3.1
Kompetentsuse hindamise meetodid
3.1.1 Maamõõdutehnik, tase 4
Maamõõtja, tase 5
Geodeet, tase 5
Geodeet, tase 6
Geodeet, tase 7
on järgmised:
a) kirjalik teoreetiliste teadmiste test
b) hindamine esitatud dokumentide alusel
c) vestlus/intervjuu (vajadusel)
3.1.2 Maakorraldaja, tase 6
Maakorraldaja, tase7
on järgmised:
a) kirjalik teoreetiliste teadmiste test
b) kaasusülesande lahendamine ja vormistamine
c) vestlus/intervjuu (kaasusülesande lahenduse kirjeldamine, tööga seonduvate
teadmiste ja arusaamade täiendav esitamine)
d) hindamine esitatud dokumentide alusel (taastõendamisel)
3.2

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm
Maamõõdutehnik, tase 4 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise
vorm on: kombineeritud eksam.

KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE
Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt ühel korral aastas.
Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla
5 taotluse.
Kutse andja loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab
ajakohase teabe:
avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,
hindamiste toimumise ajad,
tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal
iga taotleja kohta eraldi.
Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse
kirjalikult.
Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.
Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse
andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja
korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse
halduskohtumenetluse seaduse alusel.
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5.5
5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

6
6.1
6.2

Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.
Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle
puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning
kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse
kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab
kutse andjale Kutsekoda.
Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse
vastuvõtmist.
Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks,
kui:
a) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
b) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
c) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse
esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja
vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda
kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse
andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse
Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse
andjalt.

KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG
Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.
Kutsetunnistuse kehtivusaeg
a) Maamõõdutehnik, tase 4 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
b) Geodeet, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
c) Geodeet, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
d) Geodeet, tase 7 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
e) Maamõõtja, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
f) Maakorraldaja, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
g) Maakorraldaja, tase 7 kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse
kuupäevast.
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7 KUTSEKOMISJON
7.1
Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni.
Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse
lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra.
7.2

Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja
kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest.
Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

7.3

Nõuded kutsekomisjoni liikmetele
a) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.
b) Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet geomaatika kutsealast ja selle kutseala
kutsete eripärast.
c) Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

7.4

Kutsekomisjoni koosseis
a)
Tööandjad
− Margus Sarapik, Geo S.T. OÜ, EGÜ
− Jaan Kallandi, Metricus OÜ, EGÜ
− Tiit Hion, Hades Geodeesia OÜ, EGÜ
b)
Töötajad/spetsialistid
− Mairolt Kakko, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, EGÜ
− Karin Kollo, Maa-amet, EGÜ
c)
−
−
−
−

Koolitajad
Artu Ellmann, Tallinna Tehnikaülikool
Evelin Jürgenson, Eesti Maaülikool
Raivo Ranne, Tallinna Tehnikakõrgkool
Erni Ajaots, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

d)
Muud osapooled
− Toivo Tomingas, Maa-amet
− Margus Saavik, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, Eesti
Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (kliendi esindaja)
− Anne Kass, Tallinna Linnavaraamet
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HINDAMISKOMISJON

8.1

Kutsekomisjon
moodustab
kutse
taotleja
kompetentsuse
hindamiseks
hindamiskomisjon(id). Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.

8.2

Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele
nõuetele:
a) kutsealane kompetentsus,
b) kutsesüsteemialane kompetentsus,
c) hindamisalane kompetentsus,

8.3

Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning
tegutsema erapooletult.
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9

KUTSE
ANDMISE
SÄILITAMINE

DOKUMENTEERIMINE

JA

DOKUMENTIDE

Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud
dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja kinnitatud
arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

10

