
 
KUTSELISTE JUUKSURITE VABARIIKLIK ÜHENDUS 

 

 
Õppekavarühm 

 
Jumestaja - grimeerija 
 

 
Õppekava nimetus 

 
Täiendkoolitus 
 

 
Õppekava maht (tundides) 

 
44 tundi 
 

 
Õppekava koostamise alus 

 
1. Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 

130 „Kutseharidusstandard“ 
 

2. Kutsestandard: Grimeerija tase 5. Kultuuri 
Kutsenõukogu 10.04.2019 p. A.2.2.8; B.2.4.2 
 

 

 
Õppekava õpiväljundid 

 
Jumestaja – grimeerija: 
 

1. Väärtustab eriala, hoiab end  kursis kutse- ja 
eriala moe- ning arengusuundadega 
 

2. Järgib tööprotsessides tööohutuse, 
ergonoomika ja tööhügieeninõudeid ning 
kasutab ressursse keskkonda, iseennast ja 
klienti säästvalt  
 

3. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. 
Kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi 
 

4. Kujundab ja lõikab juukseid ja habet 
 

5. Viimistleb juukseid ja näokarvu. 
 

6. Paigaldab ja seab soengusse (vajadusel 
lõikab) parukaid ja erinavaid karvlisandeid 

 

 
Nõuded koolitustel 
osalemiseks 

 
Koolitusel võib osaleda  isik, kes on omandanud 
jumestaja-grimeerija tase 5 kutsele vastavad 
kompetentsid ning töötab erialal 
 



 
Nõuded koolituste 
lõpetamiseks. 
Tunnistuse väljastamine 

 
Koolitus loetakse läbituks, kui: 
- koolitusel osaleja on omandanud õppekava 
õpiväljundid  
- sooritanud koolituste lõpetamiseks vajalikud 
iseseisvad ja praktilised tööd 
- esitlenud oma praktilise lõputöö teistele koolitusel 
osalejatele. 
Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tunnistus*  
 

 
Õppekava kontaktisik 

Ees- ja perekonnanimi Kaja Seppel 

Ametikoht Koolitaja 

Telefon +372 50 77 922 

e-post kajaseppelkoolitused@gmail.com 

 

*Väljastatud tunnistus ei vasta Juuksur tase 4 või 5 kutsetunnistusele, ega anna õigust 

töötada juuksuri eriala 

  



Lisa 1. 

Täiendkoolituste  nimetused, mahud ja õpiväljundid 

Koolituse nimetus Koolituse 
maht 
(tundides) 

Koolituste õpiväljundid 

 
Bob-lõikus  

 
11 tundi 

 
Lõikab lihtsamaid ja gradueeritud bob-lõikusi, 
rakendades teadmisi juukselõikuste 
geomeetrilistest kujudest:  
- sisemine ja välimine gradueering,  
- horisontaalne ja vertikaalne gradueering 
 

 
Naiste pikk kihiline lõikus  

 
11 tundi 

 
Lõikab erinevaid naiste pikki kihilisi lõikusi, 
rakendades teadmisi juukselõikuste 
geomeetrilistest kujudest: 
- kasvavalt kihiline pikk naiste juuste lõikus 
ümara, kandilise või kolmnurkse vormiga 
 

 
Moodsad ja klassikalised 
meeste lõikused  

 
11 tundi 

 
Lõikab erinevaid meeste juukselõikusi, 
rakendades teadmisi juukselõikuste 
geomeetrilistest kujudest kasutades erinevaid 
juuste lõikamise tehnikaid nii kääride kui 
lõikusmasina: 
- klassikaline meeste lõikus, 
- moodne meeste lõikus ühendamata joonega 
 

 
Naiste lühikesed lõikused  

 
11 tundi 

 
Lõikab erinevaid naiste lõhikesi juukselõikusi, 
rakendades teadmisi juukselõikuste 
geomeetrilistest kujudest: 
-ühtlane kihiline naiste lühike lõikus, 
-gradueeritud naiste lühike lõikus, 
-ühendamata joontega gradueeritud ja kihiline 
naiste lühike lõikus 
 

 




