
 

 

 

 

ÕPILASTE VASTUVÕTT 

(TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE) 

avalduse vormistamine alates 18.06.2018  

e-vastuvõtu keskkonnas 
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KUTSEÕPE PÕHIHARIDUSE BAASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBORIST 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 

Õppesuund: metsandus 

Õppekavarühm: metsandus 

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 90 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 1 a 6 k 

Õppetöö algus: 12.11.2018 

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-05. november 2018 e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) 

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 06.11.2018 kell 15:45 (ruum täpsustamisel) 

  

 

Õppekava lühitutvustus: 
Arboristi õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud 

töötamiseks metsandusvaldkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Arborist töötab välistingimustes vibratsiooni- ja müra keskkonnas. Töö nõuab füüsilist pingutust, 

töötamist kõrgustes ja sundasendites. Arborist puutub kokku kemikaalide ja heitgaasidega. Arboristi 

töö nõuab koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ja füüsilist vastupidavust. Arboristi õppekava 

läbinu on oskustöötaja, kes teeb iseseisvalt puittaimede hoolduslõikust kogu nende elu jooksul nii 

korvtõstukilt kui ronimisköitelt, istutab puittaimi ning teeb istutatud puude järelhooldustöid, hooldab 

viljapuid ja marjapõõsaid lähtudes majandussuundadest, raiub ohtlikke puid ja koristab tormimurdu, 

hooldab parkmetsi ja haljastuid, teeb puude erihooldustöid (tugivööde paigaldamine, ehitusaegne 

kaitse vms). Arboristi õppekava lõpetanu võib töötada arboristina, konsultandina puuhooldusega 

tegelevas ettevõttes. Iga arborist võib vajadusel töötada ka raietöölisena. 

 

 

Põhiõpingute moodulid: 
 karjääri planeerimine ja ettevõtluse 

alused 

 puuhoolduse alused 

 puittaimede istutamine ja järelhooldus 

 võsa- ja kettsaagidega töötamine 

 ronimisköitega töötamine 

 korvtõstukilt töötamine 

 viljapuude ja marjapõõsaste 

hooldamine 

 parkmetsade ja haljastute hooldamine 

 puittaimede erihooldustööd 

 raied eritingimustes 

 

 

 

 

 

 

Valikõpingute moodulid: 
 juhtimine, juhendamine ja 

majandamine 

 puukoolimajandus 

 projektitöö 

 dendroloogia 

 ilutaimede kasutamine 

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: erinevad 

haljastuse, parkide hooldamise ja haldamisega tegelevad ettevõtted, puukoolid ning aiandid. 

 

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise 

kohta. 

 

Lisainformatsioon: 
 

Marje Kask (kutseõpetaja) marje.kask[at]hariduskeskus.ee, 5665 5063 

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099 

 

Vt lisaks: õppekava 

 

https://ois.hariduskeskus.ee/veebivormid/e-vastuvott
http://www.hariduskeskus.ee/images/oppekorraldus/arbprom.pdf


 

 

 

 

 

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METSAKASVATUS 
 
Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõpe 

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus 

Õppesuund: põllumajandus 

Õppekavarühm: metsandus 

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta 

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 1 a 

Õppetöö algus: 19.11.2018 

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-12. november 2018 e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) 

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 13.11.2018 kell 15:45 (ruum täpsustamisel) 

  

Õppekava lühitutvustus: 

 

Õppekava annab metsanduslikud teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud 

erametsaomanikele, metsauuendamise, metsakasvatuse ja raiega tegelevatele inimestele. Õpitakse 

metsa uuendamist, kasvatamist, saeõpetust ja raideid, ümarmetsamaterjali kvaliteedi nõudeid, 

valikainetena nt ohtlike puude langetamist või parkmetsade ja haljastute hooldamist jpm. 

Õpe toimub nädalaste sessioonidena, koolis tuleb käia kord kuus. Õppekava koostamise aluseks 

on Raietööline, tase 3 kutsestandard. Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta 

põhihariduse olemasolu. Õpilase tervislik seisund peab võimaldama tal õppida ja töötada 

metsakasvatuse erialal. 

Metsakasvatuse eriala õpiväljundid: 

1. teeb metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid; 

2. juhindub töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest; 

3. puidu varumisel juhindub raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues 

optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks; 

4. kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid. 

Metsakasvatuse õppekava lõpetanu saab hakkama oma metsa majandamisega, võib töötada 

raietöölisena metsandusettevõtetes, füüsilisest isikust ettevõtjana. Õpingud loetakse lõpetatuks, kui 

õpilane on saavutanud metsakasvatuse eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud raietöölise 

kolmanda taseme koolieksami. Lõpetamisel väljastatakse kooli lõputunnistus ja hinneteleht. 

 

Põhiõpingud: 
 metsanduse alused 

 raietöö alused 

 metsakasvatus 

 karjääri planeerimine ja ettevõtluse 

alused 

 metsauuendamine 

 metsatööde praktika 

 

 

 

Valikõpingud: 
 uuendusraiete praktilised tööd 

 metsauuendamise praktilised tööd 

 puiduvarumistehnoloogia 

 ohtlike puude langetamine 

 parkmetsade ja haljastute hooldamine 

 arvutiõpetus 

 erialane inglise keel 

 erialane vene keel 

 

Lisainformatsioon:  
 

Marje Kask (kutseõpetaja) marje.kask[at]hariduskeskus.ee, 5664 6260 

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099 

 

Vt lisaks: õppekava 

 

 

https://ois.hariduskeskus.ee/veebivormid/e-vastuvott
http://www.hariduskeskus.ee/images/oppekorraldus/metsakasvatus.pdf


 

NOOREMAEDNIK 
 
Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 

Õppesuund: põllumajandus 

Õppekavarühm: aiandus 

Õppevorm: statsionaarne - töökohapõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta 

Õppekava maht: 60 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 1 a 

Dokumentide vastuvõtt: 18. juuni-19. november 2018 e-vastuvõtu keskkonnas (ÕIS) 

Õppetöö algus: 26.11.2018 

Vastuvõtutingimus: individuaalne vestlus 20.11.2018 kell 15:45 (ruum täpsustamisel) 

  

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks 

aednikuna erinevates valdkondades ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Nooremaedniku õpe toimub töökohapõhises õppevormis ehk 1/3 õppest toimub koolis auditoorse ja 

iseseisva tööna ning 2/3 moodustab praktika aiandusettevõttes. 

Nooremaedniku õppekava lõpetanu võib töötada oskustöölisena köögiviljanduses, puuviljanduses, 

puukoolis ja/või lillekasvatuses taimehooldajana, haljasalahooldajana, põllutöölisena, aiatöölisena, 

kalmistuhooldajana. 

Erialaseid teadmisi ja oskusi täiendades on võimalik töötada aednikuna, pargiaednikuna, puukooli 

aednikuna, lillekasvatajana, tootmisjuhina, floristina, maastikukujundajana, maastikuehitajana ja/või 

konsulendina. 

Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma aiand, lillekauplus või puukool, 

pakkuda erinevaid aiandusega seotud teenuseid. 

 

Põhiõpingud: 
 sissejuhatus õpingutesse 

 karjääri planeerimine ja ettevõtluse 

alused 

 köögiviljandus 

 puuviljandus 

 iluaiandus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikõpingud: 
 taimmaterjali paljundamine ja istikute 

kasvatamine 

 muru rajamine ja hooldamine 

 haljasalade rajamine ja hooldamine 

 sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 

 kalmistuhaljastuse hooldamine 

 aiakaupade müümine 

 taimeseadete valmistamine 

 metsamarjakasvatus 

 viinamarjakasvatus 

 maitsetaimede kasvatamine 

 dendroloogia 

 masinate ja mehhanismide hooldamine 

ning kasutamine 

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ning võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 
Sagro AS (Harjumaa, Laagri alevik), Hansaplant OÜ (Harjumaa), Eesti Maaülikooli Polli 

Aiandusuuringute Keskus (Viljandimaa), Jaagumäe talu (Võrumaa), Sümbio OÜ (Marjasoo talu, 

Tartumaa), Eesti Roos OÜ (Jõgevamaa), Saare-Tõrvaaugu Aiand (Pärnumaa), Neeva OÜ (Pärnumaa), 

FIE Uko-Mikk Kikkas (Viljandimaa), Kuusk AE OÜ (Pärnumaa), Kodukartul OÜ (Pärnumaa), 

Plantex AS (Tartu, Tallinn, Jõhvi), Roogoja talu (Harjumaa), Nurga Puukool (Läänemaa) 

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta. 

 

Lisainformatsioon:  

Anneli Rabbi (avalike suhete juht) anneli.rabbi[at]hariduskeskus.ee, 442 7875, 516 1099 

 

Vt lisaks õppekava 

https://ois.hariduskeskus.ee/veebivormid/e-vastuvott
http://www.hariduskeskus.ee/images/oppekorraldus/oa.pdf


 
 
 

 

Täiendavad soodustused: 

 

 sõidukompensatsioon bussipiletite alusel sõiduks kooli ja tagasi (elukoht väljaspool Pärnu 

linna) 

 alla 20-aastastele keskhariduseta õpilastele koolilõuna toetus kogu õppeperioodi jooksul 

 pooleaastase õppe järel võimalus taotleda õppetoetust (60 eurot kuus) 

 praktika vältel võimalus saada praktikaettevõttelt töötasu (kehtiva töölepingu korral eraldi 

lisatasu õppimise eest ei maksta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buildanecommerceempire.com/how-to-choose-what-to-sell-online/  

 

 

 

 

 

 
 
Leili Ruul       

 

õppekorralduse spetsialist 

 

leili.ruul@hariduskeskus.ee  

442 7883 

http://www.buildanecommerceempire.com/how-to-choose-what-to-sell-online/
mailto:leili.ruul@hariduskeskus.ee

