ESF programm „Kutsete süsteemi arendamine“

Lisa 1
TÖÖOSAD JA TÖÖÜLESANDED
1. Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamise juhtimine
1.1 Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamise korraldamine
1.2 Ehitusprojektide välisruumi (maastiku), asendiplaani ja maastikuarhitektuurse osa koostamises
osalemine
1.3 Koostöö kasutajate, tellija ja ametkondadega
2. Maastikuarhitektuursete ehitusprojektide koostamine selle kõigis staadiumites
2.1 Lähtetingimuste analüüs ja projekteerimise tegevuskava koostamine
2.2 Kontseptsiooni(de) ja eskiisi(de) koostamine
2.3 Maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamine
2.4 Osalemine kooskõlastamise protsessis
2.5 Maastikuarhitektuurse ehitusprojekti vormistamine
2.6 Osalemine ehitusloa taotlemise ja ehitusprotsessis ning ehitiste kasutuselevõtuprotsessis
3. Planeeringute koostamise juhtimine
3.1 Planeeringu koostamise korraldamine ja koostöö planeerimisprotsessis osalejatega
3.2 Planeeringu koostamises osalejate juhtimine, sh planeeringu erinevate osade koostamise
koordineerimine
3.3 Planeeringu rakendamise põhimõtete määramine
4. Planeeringu erialase osa koostamine kõigis planeeringu liikides
4.1 Planeeringuala ülevaatus, ruumiline analüüs ning võimaluste ja piirangute välja selgitamine.
4.2 Ruumiliste visioonide ja planeeringute eskiislahenduste koostamine
4.3 Planeeringuala ruumilise terviklahenduse koostamine
4.4 Planeeringu lahenduse täiendamine ja vajadusel muutmine vastavalt kooskõlastajate ja huvitatud
isikute ettepanekutele
4.5 Planeeringu lahenduse vormistamine
5. Planeeringute kõigi liikide ja ehitusprojektide ning ehitiste hindamine maastiku osas
5.1 Planeeringu erinevate liikide kooskõla hindamine
5.2 Ehitusprojekti ja planeeringute vastavuse hindamine
5.3 Planeeringute maastikuarhitektuurse osa ekspertiisi(de) tegemine
6. Maastiku uurimine ja hindamine
6.1 Uuringute ja hindamiste korraldamine ja koordineerimine
6.2 Taimestiku uurimine ja hindamine
6.3 Ajalooliste õiendite koostamine
6.4 Maastiku uurimine ja hindamine
7. Maastikuhoolduskavade ja/või kaitsekorralduskavade koostamise
7.1 Maastikuhoolduskava ja/või kaitsekorralduskava koostamise juhtimine
7.2 Maastikuhoolduskava ja/või kaitsekorralduskava koostamine
8. Muinsuskaitse eritingimuste koostamine (vastava tegevusloa olemasolul) ja muinsuskaitse aluse objekti
projekteerimine
8.1 Muinsuskaitse eritingimuste koostamise juhtimine
8.2 Lähteandmete kogumine ja analüüsimine
9. Keskkonnamõju hindamine (vastava tegevusloa olemasolul) ja/või keskkonnamõju strateegiline
hindamine
9.1 Keskkonnamõju hindamise ja/või keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtimine (sh ekspertide
kaasamine jm)
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9.2 Eelhinnangu koostamine
9.3 Lähteandmete kogumine, analüüs ja mõju hindamine lähtuvalt oma erialast
10. Osalemine arhitektuuri- ja maastikuarhitektuurivõistluste ettevalmistamises ja žürii töös
11.1 Võistluse toimkonna töös osalemine
11.2 Võistlustingimuste väljatöötamine
11.3 Žürii töös osalemine
11. Töötamine riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes
12.1 Ruumilise planeerimise, arhitektuuri ja ehitamise valdkonna töö korraldamine
12.2 Avaliku ruumi majandamise korraldamine (haldamine, hooldamine, jm)
12.3 Maastikuarhitektuuri valdkonna arengukavade, õigusaktide ja standardite ettevalmistamine
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