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Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava

Vastu võetud 22.01.2009 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse ülesanne

 (1) Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava), mis kuulub ISCED 97 liigituse
alusel muusika- ja esituskunstide õppekavarühma, määrab kindlaks kutseõppe eesmärgid ja ülesanded, eriala
õppekava kutseõppe mahu ja kohustusliku sisu ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

 (2) Riiklik õppekava kehtestab klaverite hooldusmeistri eriala (inglise keeles Piano tuner technician)
kohustusliku kutseõppe sisu.

§ 2. Kutseõppe eesmärgid ja ülesanded

 (1) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused
ja hoiakud tööks klaverite hooldusmeistrinaning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 (2) Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
 1) väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
 2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 3) järgib kutse-eetika ja konfidentsiaalsuse nõudeid;
 4) oskab iseseisvalt ja koostöös rakendada erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
 5) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
 6) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
 7) töötab tervist ja keskkonda säästes;
 8) oskab teha eetilisi ja seadustest lähtuvaid valikuid;
 9) oskab suhelda, informatsiooni hankida ja analüüsida;
 10) on valmis meeskonnatööks.

§ 3. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

 (1) Klaverite hooldusmeistri eriala õppekava alusel võib õppima asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus ja
kes on täitnud kooli kehtestatud sisseastumisnõuded.

 (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas esitatud
õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Lõpueksami kirjeldus on esitatud lisas 3.

2. peatükk
KUTSEÕPPE KOHUSTUSLIK SISU JA MAHT 

§ 4. Kutseõppe sisu

 Kutseõppe sisu on määratud klaverimeister II kutsestandardis esitatud kutseoskusnõuetega.

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava Leht 1 / 5

./dyn=13128026&id=102072013001!pr59lg1


§ 5. Kutseõppe maht

 (1) Muusikaerialade õppekava kutseõppe maht on 120 õppenädalat, sellest praktikat vähemalt 30 õppenädalat.
Klaverite hooldusmeistri eriala kohustuslike moodulite maht on 104 õppenädalat, valikõpinguid 16 õppenädalat.

 (2) Praktika lühikirjeldus on esitatud määruse lisas 2.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 6. Kooli õppekava koostamine

 (1) Kool koostab riikliku õppekava alusel õppekava eriala ja kutseõppeliigi jaoks, võttes aluseks riiklikus
õppekavas esitatud kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

 (2) Kooli õppekava alusel võib kool koostada õppekava erialaste osaoskuste omandamiseks. Õppekava
nimetusena säilib aluseks oleva õppekava nimetus.

 (3) Erivajadusega õppijale koostatakse vajadusel kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava.

§ 7. Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

 Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse
järgnevast õppeaastast sisseastunutele.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja
riigisekretäri 27.01.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-00548.

Haridus- ja teadusminister
määrus

lisa 13142568

Lisad
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Moodulite numbrid, nimetused, mahud ja lühikirjeldused

Moodulinr. Mooduli nimetus Mooduli
maht

õppenädalates
1. Loovus ja ettevõtlus 6
Käsitletavad teemad:

Arvutikasutuse alused. Noodigraafika programmid. Muusikatarkvara

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb arvutikasutuse põhialuseid, noodigraafika programme
ning oskab rakendada failihaldus- ja tekstitöötlusprogramme, kasutada Internetti, saata ja vastu võtta e-
kirju koos manustega, sisestada noote arvutiklaviatuuri või MIDI-süntesaatori abil, praktiliselt kasutada
noteerimisprogramme, salvestada arvutisse heli MIDI formaadis ja seda töödelda, kokku ühendada helifaile.

Ettevõtluse alused

Majanduse põhiküsimused, ettevõtluse põhimõisted, ettevõtte loomise ja tegutsemise etapid, FIE-na töötamise
põhireeglid.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb ühiskonnas toimuvaid majandusprotsesse, turumajanduse
komponente, ettevõtluse liikide loomise ja tegutsemise põhialuseid, väikeettevõtjana tegutsemise põhireegleid.

Kutse-eetika
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Eetika ja esteetika, eetika mõju ühiskonnale ja kultuurikeskkonnale, töö- ja kutse-eetika, muusiku kui
interpreedi erialase tegevuse eetika.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb eetika ja esteetika olemust ja arengut, mõisteid, seoseid,
eetilisi ühiskondlik-moraalseid norme, väärtushinnanguid ja nende mõju kultuuris, töösuhete eetikat, viisaka
käitumise ja läbirääkimiste reegleid ning oskab diskuteerida eetiliste dilemmade üle ühiskonnas ja tööelus,
suhelda korrektselt ja viisakalt, pidada läbirääkimisi, valida ja vastu võtta õigeid eetilisi otsuseid erinevates
olukordades, järgida oma tööelus esteetika ja kutse-eetika norme ja etiketti.

Suhtlemise alused

Mina kui indiviid, mina kui meeskonna liige, suhted, mina kui oma karjääri planeerija ja motiveeritud
professionaal.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb enda tugevusi ja nõrkusi, grupiliikmete tegutsemismotiive,
positiivse mõtlemise väärtust, iseenda väärtust ning ennast gruppi kuuluvana, usalduse väärtust iseenda ja
kaasinimeste suhtes ning oskab mõista ja aktsepteerida erinevusi, luua usalduslikke suhteid, käituda kindlalt
erinevates suhtlemissituatsioonides, hinnata oma võimeid ja kalduvusi tuleviku planeerimisel, lahendada
erinevaid konflikte, analüüsida nende põhjusi, otsida lahendusi, paindlikult suhelda eakaaslaste, kolleegide ja
koostööpartneritega.

Töökeskkonna ohutuse alused

Töötervishoid ja tööohutus, esmaabi, keskkond ja säästev areng, jäätmekäitlus.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb üldnõudeid oma töö keskkonnale ja töökohale, oma töökoha
võimalikke ohutegureid ja ohutusjuhendeid, regulaarse tervisekontrolli tähtsust ja tööandja kohustusi selles
vallas, võimalikke kutsehaigusi oma erialal, põhilisi esmaabivõtteid, üldisi keskkonna- ja säästva arengu
põhimõtteid, jäätmete liigitust ja ohtlikke jäätmeid ning oskab käituda turvaliselt töö- ja ohuolukorras, kasutada
esmaabivõtteid erinevate õnnetusjuhtumite korral, siduda haavu, sulgeda verejooksu.

Asjaajamise ja õiguse alused

Asjaajamine, tööõigus, autorikaitse.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb erinevate isiklike ja ametlike kirjade koostamise- ja
vormistamise nõudeid, peamisi töösuhteid reguleerivaid õigusakte, töölepingus sätestatud poolte õigusi ja
kohustusi, töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid, palga ja puhkuse arvestamise aluseid, töö-
ja puhkeaja korraldust ja arvestamise aluseid, töötingimuste kollektiivse kujundamise aluseid, töösuhte pinnalt
tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi, peamisi autorikaitset reguleerivaid õigusakte.
2. Klahvpillide häälestamine 26
Käsitletavad teemad: häälestamise teooria, haamerklaveri häälestamine, klavessiini häälestamine,
häälestamisvahendid, klienditeenindus; praktika.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pianiino ja tiibklaveri häälestamise üldpõhimõtteid,
häälestusvahendeid, kooride ja oktavite häälestamist ja tempereerimist ning klienditeeninduse põhimõtteid,
klaverihäälestaja töö vastutust ja eripära, oskab suhelda klientidega, anda hinnang häälestatavale pillile,
planeerida ja väärtustada oma tööd, kasutada häälestusvahendeid, häälestada ja tempereerida koore ja oktaveid,
muuta klaveri häälestuskõrgust, kogu pilli lõplikult häälestada.

Teab ja tunneb klavessiini ja haamerklaveri ehituse, häälestamise ja hoolduse iseärasusi ning oskab häälestada
klavessiini ja haamerklaverit, teostada pillide hooldustöid: vahetada tõmmitsaid, intoneerida, vahetada keeli.
3. Hooldustööd 30
Käsitletavad teemad: mehhanismi reguleerimine, keelestamine, intoneerimine, klaveri ehitus, klaviatuur,
haamrimehhanism, katjamehhanismid, töövahendid, klaverikorpus. Häälestamise, hooldustööde ja mehhanismi
ehituse praktika.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb mehhanismi reguleerimise ja intoneerimise teoreetilisi aluseid ja
oskab diagnoosida pilli seisundit, koostada hooldustegevuse kava, teha vajalikke töid.

Teab ja tunneb klaveri ehituse ajalugu ja akustikat ruumis ja klaveris, keelestamise ja mehhanismi seadistamise
põhimõtteid, klaverikorpuse ehituse- ja viimistlemise tehnoloogiaid ning töövahendeid ja oskab töövahendeid
kasutada, algtasemel paigaldada ja ehitada klaveri mehhanismi: vahetada haamreid ja haamrivarsi, keelestada,
paigaldada katjaid.
4. Töövahendid ja klaverimaterjalid 5
Käsitletavad teemad: materjaliõpetus, joonestamise alused, joonestusprogrammid, töövahendid.

Klaverite hooldusmeistri eriala riiklik õppekava Leht 3 / 5



Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb töövahendeid ja klaverimaterjale, klaveri konstruktsiooni
elemente ning oskab valida ja kasutada sobivaid töövahendeid ja materjale.

Teab ja tunneb jooniste koostamisel kasutatavaid standardeid, jooniste vormistamise nõudeid, jooniste
mõõtmestamise nõudeid, üldnõudeid tehnilise joonise koostamisel, lõigete ja vaadete kujutamise põhimõtteid,
vähemalt ühte joonestusprogrammi ning oskab lugeda tööjooniseid, visandada klaveridetailide eskiise,
kanda joonisele mõõtmeid ja tingmärke, joonise järgi arvestada materjalikulu, kasutada vastavat õppe- ja
teatmekirjandust.
5. Muusikateooria 14
Käsitletavad teemad: muusika elementaarteooria, harmoonia, vormiõpetus.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb muusika väljendusvahendeid, muusika-alast terminoloogiat,
heli omadusi, noodivältusi ja nendevahelisi suhteid, helikõrguste tähistusi ja erinevaid noodivõtmeid, erinevaid
helilaade, kooskõlasid, muusika faktuuri liike ja lauseehituse aluseid, oskab ehitada intervalle, akorde ja laade;

akorde ja nende funktsionaalseid suhteid, häältejuhtimise aluseid, harmoonia ja lauseehituse seoseid, oskab
sõnastada põhimõisteid, harmoniseerida kirjalikult 8-taktilist kaldumise- ja lähimodulatsiooniga meloodiat
lihtsama meloodilise figuratsiooniga, mängida klaveril moduleerivat kromaatilist sekventsi, järkjärgulist
modulatsiooni 1. sugulusastme helistikesse ühe vahehelistiku abil 8-taktilise perioodi vormis, analüüsida
suuliselt antud muusikalõigu harmooniat;

muusikavorme ja žanre, muusikaliste vormide põhitunnuseid ja erikujusid, muusikaliste vormide ajaloolist
kujunemist ja kasutusala, muusikateose analüüsimise põhimõtteid ning oskab ära tunda õpitud vormiskeeme
oma muusikapraktikas, iseloomustada olemasolevaid vorme ning võrrelda neid omavahel, seostada vorme
muusikaajalooga, analüüsida õpitud vorme noodi järgi või kuuldeliselt.
6. Solfedžo 12
Solfedžo I (madalam) tase.

Käsitletavad teemad: teoreetiline õpe, praktiline õpe.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb laade, laadiastmete kulgemist ja funktsioone, intervalle ja
akorde, rütme ja meetrumeid, noodikirja aluseid, muusikalise kuulmise, mälu, intoneerimise ja rütmitunde
arendamise võtteid ning oskab kirjutada 1-häälset diktaati, kirjutada lihtsamat akordijärgnevust, laulda laade,
intervalle, akorde, solfedžeerida 1-häälset harjutust ja transponeerida seda sekundi ulatuses.
7. Muusikalugu 5
Muusikalugu I

Käsitletavad teemad: õhtumaade muusikalugu varakristlikust muusikast kuni 18.sajandini, õhtumaade
muusikalugu 19. sajandil, muusikalugu 19.–20. sajandi vahetusel ja 20.–21. sajandil, ülevaade eesti muusikast.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb muusikaloo üldisi arenguetappe, peamisi stiiliperioode ja
nende tunnusjooni, tähtsamate žanrite ja vormide arengut, tähtsamaid esituskoosseise ja nende arengulugu,
väljapaistvamaid heliloojaid ja nende loomingut, muusikaterminoloogiat, muusikaelu arengulugu ja iseärasusi
erinevatel perioodidel ning oskab kasutada omandatud teadmisi praktilises muusikutegevuses, suuliselt ja
kirjalikult väljendada oma mõtteid muusikaga seonduvatel teemadel.
8. Üldklaver 6
Käsitletavad teemad: klaverimängu alused, töö repertuaariga, töö tehnikaga, noodilugemine, ansamblid, saated,
improviseeritud saated.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pillimängu põhimõtteid ja tehnikaid klaveril, oskab
mängida heliredeleid, erinevates žanrites ja stiilides ettevalmistatud lihtsamat klaverirepertuaari, mängida
klaveriansamblis,lugeda võõrast nooditeksti, saata instrumentalisti või vokalisti, kujundada klaverisaate
faktuuri ja iseseisvalt harjutada.

Eriala lühend: KM– klaverite hooldusmeister
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Klaverite hooldusmeistrierialapraktika lühikirjeldus

Praktika käigus õppija arendab, täiendab ja rakendab oma eelnevas õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi
praktilises töökeskkonnas, arendab oma oskusi klaverihäälestaja-hooldajana ja kujundab sotsiaalseid oskusi,
isikuomadusi ja hoiakuid ning valmisolekut elukestvaks õppeks.

Praktikal suhtleb õpilane klientidega, oskab hinnata töö mahtu, kasutada vajaminevaid töövahendeid, hankida
teavet pilliremondiks vajalike materjalide hankimisel, häälestada, intoneerida ja hooldada pianiinosid,
kontsertklavereid ja suguluspille kliendi kodus, koolides ja kultuuriasutustes. Praktika käigus kinnistab
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õppija oskusi klaveri mehhanismi komplekteerimise, monteerimise ja ehitamise vallas nii väikefirmas kui
klaverivabrikus.
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Klaverite hooldusmeistrilõpueksami lühikirjeldus

Lõpueksami osad:

Teoreetiline osa – kirjalik test.

Praktiline osa – häälestuse reguleerimis- ja hooldustööde elementide praktiline teostus.

Lõpueksamil demonstreerib õppija teoreetilisi teadmisi pianiino ja kontsertklaveri häälestuse, hoolduse ja
ehitamise teoreetilistest alustest ning häälestab, reguleerib ja hooldab praktiliselt pianiinot, kontsertklaverit ja
üht suguluspilli.
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