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OLULISED KUUPÄEVAD JA KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID 
 

 

KUTSEKESKHARIDUSÕPE (PÕHIHARIDUSE BAASIL) 
• põhikonkurss: 12. juuni-12. juuli kell 15.00 

• valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 13.-14. juuli alates kell 09.00 

• kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 18. juuli kell 10.00 

• kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 18. juuli (hiljemalt kell 17.00) 

• õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):  

• 18. juuli (alates sissesaanute nimekirjade avalikustamisest)-25. juuli kell 23.59 

 

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE, KUTSEÕPE PÕHI- JA  

KESKHARIDUSE BAASIL 
• põhikonkurss: 12. juuni-15. august kell 15.00 

• valdkondade vastuvõtukomisjonide toimumine: 17.-18. august alates kell 09.00 

• kooli vastuvõtukomisjoni koosolek: 22. august kell 10.00 

• kooli sisse saanud õpilaskandidaatide nimekirjade avalikustamine: 22. august (hiljemalt kell 17.00) 

• õppetööle registreerimine (kinnitusprotsess):  

22. august (alates sissesaanute nimekirjade avalikustamisest)-27. august kell 23.59 

 

 

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID 

 

  vormikohane avaldus (e-vastuvõtu keskkond); 

  isikut tõendav dokument, kui avaldus vormistatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuses;  

 kutseharidusstandardis või õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava 

dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi alusel koolis kinnitatud koopia (kui 

nõutud haridustaset või kutsekvalifikatsiooni tõendavad andmed ei ole koolile elektroonilise 

teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad): 

❖ põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel – põhiharidust 

tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht); 

❖ keskhariduse baasil kutseõppesse kandideerimisel – keskharidust või kutsekeskharidust tõendav 

dokument (keskkooli või gümnaasiumi või kutsekeskhariduse lõputunnistus ja hinneteleht); 

❖ põhihariduse nõudeta kutseõppesse kandideerimisel – viimati omandatud haridust tõendav 

dokument; 

❖ kutsekvalifikatsiooni või vastavate kompetentside olemasolu tõendav dokument (jätkuõppe 

õppekavadele kandideerimisel); 

❖ põhihariduse baasil kutseõppesse või kutsekeskharidusõppesse kandideerimisel, kui on 

eelnevalt omandatud kesk- ja/või kõrgharidus – lisaks põhiharidust tõendavale dokumendile ka 

järgmiste haridustasemete omandamist tõendavad dokumendid. 

  vajadusel teised kooli poolt nõutud dokumendid: 

❖ nimemuutmise dokument, kui lõputunnistusel ja isikut tõendaval dokumendil olevad andmed 

ei kattu; 

❖ ametliku tõlkebüroo poolt kinnitatud eesti keelne tõlkedokument, kui õpilaskandidaat on 

omandanud hariduse või õpingud läbinud välisriigis (lisa võõrkeelse originaaldokumendi juurde); 

❖ korrektne digitaalne dokumendifoto e-vastuvõtu keskkonnas või pildistatud koolis; 

❖ õpitulemuste kaart ja detailne hinneteleht (vajadusel õpiväljundite kirjeldus, õppekava) - nõue 

kehtiv õpilaskandidaatidele, kes soovivad üle tulla teisest kutseharidusasutusest ja nendele, kes mingil 

põhjusel Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste nimekirjast välja arvatud, kuid soovivad enda 

õpinguid jätkata; 

❖ lapsevanema või eestkostja nõusolek - piiratud teovõimega (sh alaealine) õpilaskandidaadi 

vanema või eestkostja kinnitus õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kohta e-vastuvõtu keskkonnas 

või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 
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EHITUSVIIMISTLUS 

 
Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus 

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus  

Õppekava maht: 180 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 3 a  

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi töötamiseks ehitusviimistlejana ehitus-, 

remondi- ja hooldusettevõtetes. Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö 

kaudu koolis ning tööpraktika kaudu ettevõtetes. Põhilised tööülesanded on maalri-, krohvimis- 

ja plaatimistööd, pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, pindade värvimine, õlitamine või 

lakkimine ning rullmaterjalide paigaldamine. Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Vajalik 

normaalne füüsiline vorm, hea nägemine ja kõrgusetaluvus. 

Õpingute lõpetamiseks tuleb õpilasel saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi 

tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritada proovitööd: 

• hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ning lakkimine; 

• seinte katmine rullmaterjalidega; 

• plaaditava põranda- ja seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks ning plaatimine; 

• seina- ja põrandapinna hüdroisolatsiooni paigaldamine. 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, 

isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks. 

Üldõpingute moodulid: 

• keel ja kirjandus 

• eesti keel teise keelena (vene 

õppekeelega rühmadele) 

• võõrkeel 

• matemaatika 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

• loodusained 

Põhiõpingute moodulid: 

• ehitiste sise- ja välispindade 

krohvimine 

• ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise 

alused 

• kuivkrohvplaatide paigaldamine 

• praktika 

• sissejuhatus ehituserialade õpingutesse 

• tasandustööd 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• maalritööd 

• PVC- ja tekstiilmaterjalist 

põrandakatete paigaldamine 

• rullmaterjalide paigaldamine seintele 

• erikujuliste seina- ja põrandapindade 

plaatimine 

• hüdroisolatsioonitööd siseruumides 

• plaatimistööd 

Valikõpingute moodulid: 

• soojusisolatsiooni liitsüsteemide 

paigaldamine 

• üldkehaline ettevalmistus 

• eriviimistlustööd 

• riigikaitseõpetus 

• ripplagede ehitus 

• leiliruumide ehitamine 

• ettevalmistus kutseeksamiks 

 

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas@hariduskeskus.ee  

mailto:janek.klaamas@hariduskeskus.ee
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ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tehnikaalad 

Õppekavarühm: elektroonika ja automaatika 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärgiks on arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud asjatundlikuks tööks 

elektroonikatööstuse valdkonnas ning kujundada õpilastes valmisolek tööks elektroonikaseadmete 

koostajana. Elektroonikaseadmete koostaja eriala lõpetanu võib asuda tööle elektroonikatooteid 

valmistavas ettevõttes või teistes elektroonikaseadmeid müüvates, remontivates vms firmades. Töö 

käigus kogemusi omandades võib pürgida testgrupi juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. 

Töötamist toetavateks isikuomadusteks on püsivus, hoolikus ja täpsus. Vajalik on hea silmanägemine. 

Õpe ja praktiline töö koolis toimuvad kaasaegselt sisustatud, puhastes, soojades ja hästi valgustatud 

ruumides. 

Üldõpingud:  

• loodusained 

• matemaatika 

• võõrkeel 

• keel ja kirjandus 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

Põhiõpingute moodulid: 

• elektroonikaseadmete visuaalsete 

vigade tuvastamine 

• mõõteriistade kasutamine testimiseks 

• elektroonikaseadmete koostamine, sh 

tootmistehnoloogia 

• elektroonikaseadmete funktsionaalsete 

vigade tuvastamine 

• töö ja tootmise korraldus 

elektroonikatööstuses 

• praktika 

• elektroonikaseadmete remontimine 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

Valikõpingute moodulid: 

• programmeeritav loogika 

• induktiivkomponendid 

• riigikaitseõpetus 

• erialane inglise keel 

• erialane saksa keel 

• elektritööd, praktiline töö koolis 

• elektripaigaldustööd 

• digitaalelektroonika 

• elektriohutus 

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: Note Pärnu 

OÜ, Scanfil OÜ, MS Balti Trafo OÜ, Enics Eesti AS, Oshino, Milectria 

Elektroonikaseadmete tehniku õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes 

osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või 

kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud.  

Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. 

Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt. 

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet@hariduskeskus.ee  

https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus
mailto:enno.puidet@hariduskeskus.ee
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IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST 
 

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a  

 

Vastuvõtu tingimused:  

põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinnete aritmeetiline 

keskmine hinne 30%, arvutipõhine test 40% ja individuaalne vestlus 30% 

 

Soovitus õpilaskandidaadile: veebipõhine kursus „Introduction to IT“ tasuta teemad „Arvutite 

alused“, „Arvutivõrgud ja internet“, „Operatsioonisüsteemid ja rakendused“  

 

Õppekava lühitutvustus: 

IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, 

oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, 

monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina. 

Põhiõpingute moodulid: 

• IT-valdkonna alusteadmised 

• programmeerimise alused 

• majutuskeskkonna riistvara 

• küberturvalisus 

• IT korralduse alused 

• IT-süsteemide riistvara 

• Windows-operatsioonisüsteemid 

• skriptimisvahendid 

• rakendusserverid 

• Linux/BSD-operatsioonisüsteemid 

• arvutivõrgud 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• praktika 

Üldõpingute moodulid: 

• kunstiained 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• sotsiaalained 

• võõrkeel (inglise keel) 

• matemaatika 

Valikõpingute moodulid: 

• mikrokontrollerplatvormid 

• multimeedia 

• internetiturundus ja veebilehe loomine 

• veebiprogrammeerimine 

• veebidisain HTML ja CSS 

• virtualiseerimiskeskkondade haldus 

• 2D mängu arendus 

• arvuti riistvara alused 

• küberturvalisus ja häkkimine 

• lõputöö koostamine 

• plokiahela tehnoloogiad 

• sissejuhatus tehisintellektlahendustesse

 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud 

erialal õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd, sh määratud testid, praktilise töö kaitsmine jne. Õppekava 

õpiväljundite omandamisel täismahus omandatakse kompetentsid, mis vastavad IT-süsteemide 

spetsialisti EKR tasemele 4.  IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on 

võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel 

olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes 

osalemise toetust saab taotleda ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni 

tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt. 

https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-it
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus
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KAUBANDUS (MÜÜGISPETSIALIST) 
 

 
Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)   

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus 

Õppesuund: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Tule omanda väärt elukutse ja keskharidus üheskoos. Õpingute läbimisel saab õpilane 

kutsekeskhariduse ja kutsetunnistuse. Õpingute lõpus toimub klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 

kutseeksam. Heade õpitulemuste korral makstakse õpilastele igakuiselt õppetoetust (esimesel kursusel 

alates teisest poolaastast). Kaubanduse eriala omandanul on võimalus jätkata õpinguid müügikorraldaja 

õppekaval. 

Kaubanduse eriala lõpetaja leiab tööd erinevates kaubandus- ja teenindusettevõtetes 

klienditeenindajana, müügikonsultandina, kauba vastuvõtjana, saalitöötajana, kassatöötajana. Töö 

käigus kogemusi omandades on võimalus saada osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne. 

Õppekavajärgselt õpitakse kolme aasta vältel nii üld- kui ka erialaaineid, käiakse praktika (võimalus 

kandideerida ja osaleda ka välispraktikal). Lisaks saab teisel ja kolmandal kursusel valida erinevaid 

valikõpinguid, mis täiendavad erialaõpinguid. Järgnevalt saad tutvuda õppekavas olevate õpingutega. 

 

Üldõpingute moodulid: 

• keel ja kirjandus 

• matemaatika 

• võõrkeel 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

• loodusained 

Põhiõpingute moodulid: 

• kaupade käitlemine 

• teenindamine ja müümine 

• kassatöö 

• müügitöö korraldamine 

• praktika  

• toidu- ja esmatarbekaubad  

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

 

Valikõpingute moodulid: 

• lilleseade 

• käte hooldamine 

• juuste hooldus 

• loovusõpetus 

• esmaabi 

• garderoobikaubad 

• etiketiõpetus 

• autokaubad 

• ettevõtlusõpe 

• rahatarkus 

• toiduvalmistamise alused 

• kõnetehnika 

• kaubandusalane vene keel  

• kaubandusalane soome keel 

• kutsealane liikumine  

• e-portfoolio koostamine 

• raamatupidamise alused kaubanduses

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:  

Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, 

Lindex, Denim Dream, Cropp, K-Rauta jt jaekaubandusettevõtted. 

Lisainformatsioon: Külli Šorin (kutseõpetaja) kylli.sorin@hariduskeskus.ee  

 

mailto:kylli.sorin@hariduskeskus.ee
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KEEVITUS- JA METALLITÖÖD 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tehnikaalad 

Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 3 a 

Vastuvõtu tingimused:  

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja test 50% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Keevitus- ja metallitööde õppekaval õppijal on võimalus omandada teadmised, oskused ja hoiakud 

töötamiseks kaasaegsetes metallitööga seotud ettevõtetes, sh peenmehaanika-, auto-, masina-, laeva-, 

lennukitööstuses jne. Pärast õppekava läbimist väärtustab õpilane valitud kutset ja eriala, on kursis selle 

arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest mehaanika- ja metallitöötluse 

valdkonnas, valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid. Esimesel kursusel 

omandatakse mehaanika ja metallitööde valdkonna keevitus- ja metallitööde alusteadmiste moodulis 

sätestatud õpiväljundid. Teisel kursusel spetsialiseerutakse keevitaja, koostelukksepa või 

metallilõikepinkidel töötaja eriala omandamiseks. Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas 

kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite 

saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami 

sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Osakvalifikatsioonid (tase 4): käsikaarkeevitaja, poolautomaatkeevitaja, TIG-keevitaja. Valikõpingute 

maht moodustab õppekavas 30 EKAPit, millest esimesel õppeaastal läbitakse 0. Teisel ja kolmandal 

õppeaastal valib õpilane 30 EKAP ulatuses valikõpingud spetsialiseerumise toetamiseks ja 

täiendamiseks antud õppekava valikõpingute hulgast. 

Põhiõpingute moodulid: 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

(metallilõikepinkidel töötaja, 

koostelukksepp, keevitaja) 

• masinaehituse tehnilised alused 

• metallitööde alused 

• detailide töötlemine freespingil 

(metallilõikepinkidel töötaja) 

• praktika 

• käsikaarkeevitus (keevitaja) 

• poolautomaatkeevitus (keevitaja) 

• toote koostamine ja kvaliteedikontroll 

(koostelukksepp) 

Üldõpingute moodulid: 

• keel ja kirjandus 

• kunstiained 

• võõrkeel 

• sotsiaalained 

• matemaatika 

• loodusained 

Valikõpingute moodulid: 

• TIG keevitus 

• lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd 

• materjalide tükeldustööd 

• liiklusõpetus 

• masinjoonestamine 

• erialane vene keel 

• riigikaitse õpetus 

• sepistamine 

• elektriseadmed ja nende 

ekspluatatsioon 

• alusteadmised väikemasinatest 

• sõiduautode veermik 

• ehitusmõõdistamise alused 

• 3D printimise tehnoloogia 

• lehtmetalli töötlemine mehaanilistel 

lõikepinkidel 

• arvutiõpetus 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude vms ostmiseks. 

Lisainformatsioon: Lembit Miil (kutseõpetaja) lembit.miil@hariduskeskus.ee  

mailto:lembit.miil@hariduskeskus.ee
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KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS (ÜLDEHITUS) 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus 

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus  

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse (üldehituse) õpetusega taotletakse, et õpilane omandab 

kompetentsid, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus-, remondi- või kinnisvarakorrashoiu 

valdkonnas. Õppekava lõpetanu väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega 

ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest ehituse valdkonnas. Üldehitaja laob erinevatest 

kivimaterjalidest kandvaid ja mittekandvaid konstruktsioone (müüritisi); ehitab ja valmistab 

juhendamisel raudbetoonkonstruktsioone; järgib nii töö kavandamisel, töökoha ettevalmistamisel, töö 

kestel kui ka töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid. Õpingud loetakse lõpetatuks, 

kui õpilane on omandanud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õppekava õpiväljundid vähemalt 

lävendi tasemel.  Õpilase kompetentsus kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisel loetakse 

tõendatuks, kui ta on iseseisvalt kavandanud ja ladunud välisseina fragmendi, mis sisaldab etteantud 

materjalist vundamendi sokliosa ladumist, hüdroisolatsiooni paigaldamist, väikeplokist müüritise 

ladumist, soojusisolatsiooni ja tuuletõkke paigaldamist ning puhasvuuk-kivivoodri ladumist. Õpilase 

kompetentsus betoonitöödel loetakse tõendatuks, kui ta on valmistanud iseseisvalt etteantud jooniste 

järgi ja piiritletud aja jooksul rakise, valmistanud, paigaldanud ja fikseerinud sarruse, valanud 

(meeskonnatööna) betoonisegu raketisse, iseseisvalt hooldanud betoneeritud pingu, demonteerinud 

raketise ja teostanud betoonpindade järelhoolduse. 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, 

isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks. 

Põhiõpingute moodulid: 

• sissejuhatus ehituserialade õpingutesse 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise 

alused 

• ehituskividest müüritise ladumine 

• väikeplokkidest müüritiste ladumine 

• hüdro- ja soojusisolatsioonitööd 

• krohvimistööd 

• betoonitööd 

• praktika 

Üldõpingute moodulid: 

• keel ja kirjandus 

• kunstiained 

• matemaatika 

• sotsiaalained 

• võõrkeel 

• loodusained 

Valikõpingute moodulid: 

• puitkarkass-seinte ehitamine 

• katusekonstruktsioonide ehitamine ja 

katusekattematerjalide paigaldamine 

• plaatimistööd 

• hüdroisolatsioonitööd siseruumides 

• puitlagede ja -põrandate ehitamine 

• avatäidete ja voodrilaudise 

paigaldamine 

• puitrajatiste ehitamine ja paigaldamine 

• kuivkrohvplaatide paigaldamine 

• PVC- ja tekstiilmaterjalist 

põrandakatete paigaldamine 

• riigikaitseõpetus 

• rahatarkus 

 

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas@hariduskeskus.ee 

mailto:janek.klaamas@hariduskeskus.ee
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KOKK 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a  

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Koka õppekava õpilane valmistab ja serveerib toitu, väärtustab erinevate toidukultuuride 

mitmekesisust, töötab iseseisvalt ja meeskonnas, korraldab enda tööd ratsionaalselt, väärtustab enda 

kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ning lähtub 

ühiskonnas kehtivatest väärtustest. Koka õppekava õpilastel on võimalik praktika sooritada ka 

välismaal (Erasmus+ projekti raames). 

Põhiõpingute moodulid: 

• toitlustamise valdkonna ja õpingute 

alused 

• toitlustamine 

• toiduvalmistamine 

• menüü planeerimine 

• praktiline töö suurköögis 

• menüü koostamine ja kalkulatsioon 

• praktiline töö restoranis 

• praktika 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

Üldõpingute moodulid: 

• matemaatika 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• võõrkeel (inglise keel) 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

 

 

Valikõpingute moodulid: 

• eritoitlustus 

• restoranitöö korraldus 

• peoteenindus 

• restoranitöö praktika 

• suurköögitöö korraldus 

• värvusõpetus ja kompositsioon 

• etikett 

• pagari- ja kondiitritöö 

• kutsealane liikumine 

• erialane vene keel 

• eesti keel võõrkeelena 

• esmaabi 

• praktika (kokatöö praktika) 

• alkohoolsed joogid 

• mittealkohoolsed joogid 

• toitlustusalane võõrkeel 

• ettevõtluse alustamine 

• õpioskuste kujundamine 

• grillimine 

• fruktodisain 

• rahvus- ja rahvuslikud köögid 

• toitlustusalane soome keel 

 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite 

saavutamise. Moodulite hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena. Õpingute 

lõpetamisel demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides 

individuaalselt kolmekäigulise eine. Õppekava õpiväjundite täismahus omandamisel saadakse koka 

kutse, EKR tase 4.  

 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ja väikevahendite 

ostmiseks.  Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: Estonia 

resort Hotel & Spa, Hedon SPA & Hotel, Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus, Tervis ravispaahotell, Strand 

SPA ja Konverentsihotell, Taastusravi & hotell Wasa, Villa Wesset, Kohvik Mahedik, Pärnu Rannahotell, Villa 

Ammende, Pärnu Hotell, Café Grand, Restoran Umberto, Restoran Edelweiss, Restoran Hea Maa, Trahter 

Postipoiss, Pärnu Jahtklubi restoran, Pärnu Haigla, AS Tallink Grupp jt majutus-toitlustusettevõtted. 
 

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste@hariduskeskus.ee  

mailto:taisi.talviste@hariduskeskus.ee
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LAOTÖÖTAJA 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: teenused 

Õppesuund: transporditeenused 

Õppekavarühm: transporditeenused 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus:  põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Laotöötaja õppekava läbimisel viib õpilane läbi iseseisvalt kõiki laotöö toiminguid, juhtides tõstukeid 

ja muid seadmeid, lahendab töös ettetulevaid probleeme, järgib laos töökorraldust ja ohutusnõudeid, 

oskab suhelda klientidega ning töötada meeskonnas. 

Õpilane sooritab kolme aasta jooksul praktikaid erinevates ettevõtetes (võimalus kandideerida 

välispraktikale). Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud laotöötaja eriala õppekava 

õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. 

Lõpueksam koosneb kolmest osast – valikvastustega test, situatsioonülesannete lahendamine ja 

praktiline töö. Õpingute läbimisel saab õpilane kutsekeskhariduse ja kutsetunnistuse. Pärast lõpetamist 

kohene edasi õppimise võimalus (laojuht, tase 5). 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• logistika alused 

• klienditeenindus 

• lao klienditeenindus 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• laotehnoloogiad ja -seadmed 

• kauba vastuvõtmine 

• kaupade hoiustamine ja inventeerimine 

• kauba väljastamine ja transport 

• tõstukite juhtimine 

• erialane võõrkeel 

• infotehnoloogia logistikas 

• praktika 

 

Üldõpingute moodulid: 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

• võõrkeel 

• loodusained 

• keel ja kirjandus 

• matemaatika 

 

Valikõpingute moodulid: 

• kutsealane liikumine 

• erialane inglise keel laotöötajatele 

• erialane vene keel laotöötajatele 

• erialane saksa keel laotöötajatele 

• erialane soome keel laotöötajatele 

• esmaabi 

• toiduhügieen 

• lao planeerimine ja joonestamine 

• ohtlikud ja eriotstarbelised veosed 

• veoviisid ja konteinerid 

• rahatarkus 

• kaubaõpetus 

• raamatupidamise alused 

• etiketiõpetus 

• õpioskused 

• eksamiks ettevalmistamine 

 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 

Scanfil OÜ, ETC Kodu OÜ, Ursus OÜ, Kaupmees ja KO AS, Bauhof Group AS, Maxima Eesti AS, 

Kanpol AS, ESPAK Eesti AS, Wendre AS, AQ Lasertool OÜ, Raunex OÜ, Note Pärnu OÜ, Optimera 

Estonia OÜ, Ruukki Products AS, AS Vennad-Dahl, AS FEB, Trimtex Baltic OÜ 

 

Võimalused tööturul: 

laotöötaja, kaubakäsitleja, kaubapaigutaja, komplekteerija, tõstukijuht 

 

 

Lisainformatsioon: Heria Lampp (kutseõpetaja) heria.lampp@hariduskeskus.ee   

mailto:heria.lampp@hariduskeskus.ee
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MOOTORSÕIDUKITEHNIK  
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tehnikaalad 

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 3 a 
 

Vastuvõtu tingimused:  

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 

50% 

 
Õppekava lühitutvustus: 

Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite ja väikemasinate, mootor- ja jalgrataste, haagiste jne 

hoolduse ning remondiga. Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust teostatud töö 

kvaliteedi eest ja töötab iseseisvalt, kasutades vastavaid remondi- ja hooldusjuhiseid, varuosade ning 

lisavarustuse katalooge vms asjakohaseid infoallikaid. 

Mootorsõidukitehniku eriala õppida soovival isikul on nõutud eesti keele oskus vähemalt 

suhtlustasandil. Õpilase tervislik seisund peaks võimaldama tulevikus erialal töötada. 

Eriala ei ole sobilik põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lõpetanule. 

Dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute 

kogumit ehk kompetentsusnõudeid on kutsestandard. 

 

Üldõpingute moodulid: 

• matemaatika 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• sotsiaalained 

• võõrkeel 

• kunstiained 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• autoerialade alusõpingud 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• mootorsõiduki elektriseadeldiste ja 

mugavussüsteemide hooldus ning 

remont 

• mootorsõiduki juhiabisüsteemide ja 

turvaseadeldiste hooldus ning remont 

• mootorsõiduki juhtimisseadmete ja 

veermiku hooldus ning remont 

• mootorsõiduki jõuülekandesüsteemide 

hooldus ja remont 

• mootorsõiduki kere ja sisustuse 

hooldus ning remont 

• mootorsõiduki kliimaseadmete 

hooldus ja remont ning külmaine 

käitlemine 

• mootorsõiduki korraline hooldus 

• mootorsõiduki mootori hooldus ja 

remont 

• praktika 

 

Valikõpingute moodulid: 

• hübriidtehnoloogiad ja elektrisõidukid 

• keevitus- ja tuletööde teostamine 

• klienditeenindus 

• liiklusõpetus 

• masinjoonestamine 

• metallide töötlemine 

metallitöötluspinkidel 

• mootorielektroonika 

• rahatarkus 

• rasketehnika 

• riigikaitse 

• soome keel 

• väikemasinad 

• 3D printimine 

• erialase vene keele algkursus 

• esmaabi 

• ettevalmistus autotehniku 

kutseeksamiks 

• ettevalmistus riigieksamiteks 

 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 30 eurot) tööriiete ostmiseks. 

 

Lisainformatsioon: Mario Susi (kutseõpetaja) mario.susi@hariduskeskus.ee   

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10805372/
mailto:mario.susi@hariduskeskus.ee
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PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tootmine ja töötlemine 

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-

aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. 

Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab õpilane tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- 

ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja 

ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd jne. Õpingud loetakse 

lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel ning 

kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele vastavalt pagar (tase 4) ja kondiiter (tase 4) 

hindamisstandardile. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• toiduainetöötluse valdkonna alused 

• toiduohutus 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• pagaritoodete valmistamise alused 

• lihtpagaritoodete valmistamine 

nisutainast 

• lihtpagaritoodete valmistamine 

rukkitainast 

• valikpagaritoodete valmistamine 

• kondiitritoodete tehnoloogia 

• erinevatest jahudest tainatoodete 

valmistamine 

• kookide ja tortide valmistamine 

• maiustuste valmistamine 

• külmutamine ja pakendamine 

• pagari praktika 

• kondiitri praktika 

 

Üldõpingute moodulid: 

• matemaatika 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• võõrkeel (inglise keel) 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

 

Valikõpingute moodulid: 

• kutsealane liikumine 

• kutsealane inglise keel 

• küpsetised erinevate 

toitumisvajadustega klientidele 

• pagaritoodete kujundamine ja 

kaunistamine 

• karamellitööd 

• teenindamine ja müügitöö 

• tellitud pagaritoodete valmistamine 

• tellitud kondiitritoodete valmistamine 

• rahvaste küpsetised 

• pagaritoodete projektitöö 

• kondiitritoodete projektitöö 

• kutsealane soome keel 

• fruktodisain 

• esmaabi 

• toiduvalmistamine 

 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks. 

  

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 

Pärnu erinevad pagari- ja kondiitritööstusettevõtted. 

 

 

Lisainformatsioon: Terje Jürgens (kutseõpetaja) terje.jyrgens@hariduskeskus.ee  

mailto:terje.jyrgens@hariduskeskus.ee
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PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS (EHITUSPUUSEPP) 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus 

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õppekava maht: 180 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava koostamise aluseks on ehituserialade riiklik õppekava, mille läbimisel õpilane väärtustab 

valitud kutset ja eriala; on kursis omandatud kutse arengusuundadega; ehitab ja paigaldab 

kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente 

(uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või 

moodulitest puitmaju; järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel 

energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. 

Puitkonstruktsioonide ehitaja valmistab tööjoonistest lähtudes puidust konstruktsioonelemente 

ja ehitusdetaile, ehitab kvaliteedinõuete kohaselt ehitiste puitmaterjalist kande- ja 

piirdekonstruktsioone ning paigaldab sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne). 
Õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on 

põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada 

valitud erialal. NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, 

turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• avatäidete ja voodrilaudise 

paigaldamine 

• ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise 

alused 

• katusekonstruktsioonide ehitamine ja 

katusekatete paigaldamine 

• praktika 

• puitkarkass-seinte ehitamine 

• puitliidete valmistamine 

• puitrajatiste ehitamine ja paigaldamine 

• puitraketiste ehitamine ja 

paigaldamine 

• puitvahelagede ja -põrandate 

ehitamine 

• sissejuhatus ehituserialade õpingutesse 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

 

 

 

Üldõpingute moodulid: 

• loodusained 

• võõrkeel 

• matemaatika 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

• eesti keel ja kirjandus 

 

Valikõpingute moodulid: 

• 3D printimise tehnoloogia 

• hüdro- ja soojusisolatsioonitööd 

• krohvimistööd 

• leiliruumide ehitamine 

• masinjoonestamine 

• plaatimistööd 

• rahatarkus 

• riigikaitseõpetus 

• SketchUp 3D modelleerimistarkvara 

baaskursus

Puitkonstruktsioonide ehituse õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes 

osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või 

kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda 

ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse 

kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.  

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas@hariduskeskus.ee  

 

https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus
mailto:janek.klaamas@hariduskeskus.ee
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SISETÖÖDE ELEKTRIK 

 
Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tehnikaalad 

Õppekavarühm: elektrienergia ja energeetika 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a  

 

Vastuvõtu tingimus:  

põhiharidust tõendava dokumendi füüsika, matemaatika ja keemia hinnete aritmeetiline keskmine 

hinne 40% ja individuaalne vestlus 60% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Sisetööde elektriku õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab 

töötada oskustöölisena elektri-, ehitus- ja remonditöödega tegelevates ettevõtetes, paigaldades ja 

hooldades kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, 

masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V 

välisvõrkudes. 

Põhiõpingute moodulid: 

• sisetööde elektriku alusteadmised 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• hoone elektripaigaldiste ehitamine 

• hoone elektripaigaldiste käit 

• hoone automaatika- ja 

väikepingeseadmete paigaldamine 

Üldõpingute moodulid: 

• matemaatika 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• võõrkeel (inglise keel) 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

Valikõpingute moodulid: 

• sissejuhatus õpingutesse 

• elektrimootorid ja -ajamid 

• liiklusõpetus 

• digitaalelektroonika 

• masinjoonestamine 

• robottehnika 

• ehituskonstruktsioonide alused 

• ettevalmistus kutseeksamiks 

• päikeseelektrisüsteemide paigaldus ja 

hooldus 

 

Sisetööde elektriku õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise 

toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või kutsealase 

hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda ainult enne 

kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate 

Eesti Töötukassa kodulehelt. 

 

Lisainformatsioon: Enno Puidet (kutseõpetaja) enno.puidet@hariduskeskus.ee  

 

 

https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus
mailto:enno.puidet@hariduskeskus.ee


 

17 
 

TOITLUSTUSTEENINDUS 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)  

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Toitlustusteenindaja on klienditeenindaja, kes töötab restoranis, kohvikus, pubis, ööklubis või cateringi 

ettevõtetes. Teenindusprotsessi käigus võtab toitlustusteenindaja vastu kliendid, esitleb tooteid ja 

teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. 

Toitlustusteenindaja oskab valmistada lihtsamaid toite ja serveerida erinevaid roogi (tulenevalt klientide 

vajadustest ja soovidest) ning omandab algteadmised barista- ja sommeljeetööst. 

Õpingute käigus saadakse ettevalmistus "Kelner, tase 4" kutseeksami sooritamiseks. 

  

Põhiõpingute moodulid: 

• majutamise ja toitlustamise valdkonna 

alused 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• toitlustamise alused 

• toitlustusteeninduse alused 

• toiduvalmistamise alused 

• joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed 

joogid 

• joogiõpetus II ehk alkohoolsed joogid 

• restoraniteenindus 

• restoraniteeninduse praktika 

• toitlustusteeninduse praktika 

• lõpphindamine 

• abikoka praktika 

• catering ja peoteenindus 

 

Üldõpingute moodulid: 

• matemaatika 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• võõrkeel (inglise keel) 

• sotsiaalained 

• kunstiained 

 

Valikõpingute moodulid: 

• erialane vene keel 

• erialane soome keel 

• erialane inglise keel 

• ruumi- ja lauadisain, sh värvusõpetuse 

ja lilleseade alused 

• üldkehaline ettevalmistus 

• etikett 

• esmaabi 

• fruktodisain 

• eritoitlustus 

• õpioskuste kujundamine 

• vastuvõttude korraldamine 

• ettevõtluse alustamine 

• eneseväljendus 

• kutsealane arvutiõpetus majutus- ja 

toitlustusvaldkonnas 

 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga teenindusriiete ostmiseks. 

Võimalus taotleda õppetoetust. 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 

Estonia resort Hotel & Spa, Hedon SPA & Hotel, Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus, Tervis 

ravispaahotell, Strand SPA ja Konverentsihotell, Taastusravi & hotell Wasa, Villa Wesset, Kohvik 

Mahedik, Pärnu Rannahotell, Villa Ammende, Pärnu Hotell, Café Grand, Restoran Umberto, Restoran 

Edelweiss, Restoran Hea Maa, Trahter Postipoiss, Pärnu Jahtklubi restoran, AS Tallink Grupp jt 

majutus-toitlustusettevõtted. 

Toitlustusteeninduse õppekava õpilastel võimalus praktika sooritada nii Eestis kui ka Euroopa Liidu 

teistes riikides. 

 

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste@hariduskeskus.ee  

mailto:taisi.talviste@hariduskeskus.ee
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TURISMITEENINDUS 
 

 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 3 a 

 

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Turismiteeninduse õppekava lõpetanud mõistab turismimajanduse ja -ettevõtluse toimimist ning enda 

võimalusi kavandada karjääri turismiettevõtluses, teenindab majutusettevõtte külastajaid kogu külastuse 

vältel, tutvustab külastajatele piirkonda ja selles pakutavaid turismiobjekte, teenuseid jne. 

 

Hea õppeedukus tagab igakuise õppetoetuse alates I kursuse kevadsemestrist. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

 

• Eesti turismipiirkonnad 

• erialane inglise keel 

• ettevõtlusõpe 

• kultuurilugu 

• külalismajandus 

• ohutus ja turvalisus 

• praktika 

• sündmuste teenindamine 

• teenindamine ja müük 

turismiettevõttes 

• teeninduskeskkonna kujundamine ja 

korrashoid 

• toitlustusteenindus 

• vastuvõtutöö 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

 

Üldõpingute moodulid: 

 

• kunstiained 

• keel ja kirjandus 

• loodusained 

• sotsiaalained 

• võõrkeel 

• matemaatika 

 

Valikõpingute moodulid: 

 

• arvutiõpetus 

• elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine 

• fruktodisain 

• hotellimajanduse alused 

• kassatöö 

• kutsealane liikumine 

• kutsealane soome keel 

• kutsealane vene keel 

• lilleseade 

• pagaritööd 

• rahatarkus 

• sissejuhatus turismiõpingutesse 

• suhtlemine 

• tekstiilide hooldus 

• veiniõpetus ja klassikalised 

kohvijoogid 

 

 

 

Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile 

või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse 

kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute 

lõpetamiseks erialane lõpueksam. 

 

Lisainformatsioon: Endla Kuura (kutseõpetaja) endla.kuura@hariduskeskus.ee  

 

 

mailto:endla.kuura@hariduskeskus.ee
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KUTSEÕPE PÕHI- JA KESKHARIDUSE BAASIL 

 

 

    IT-süsteemide nooremspetsialist 

    IT-turvaspetsialist (jätkuõpe) 

    juuksur 

    kergete rõivaste rätsep 

    kokk 

    kondiiter 

    kosmeetik 

    laojuht (jätkuõpe) 

    müügikorraldaja 

    raamatupidaja 

    rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine) (jätkuõpe) 

    sekretär  

    tegevusjuhendaja 

    ärikorralduse spetsialist 
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IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 2 a  

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt neljapäev, reede, laupäev  

 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia 

hinnete aritmeetiline keskmine hinne 30%, arvutipõhine test 40% ja individuaalne vestlus 30% 

 

Soovitus õpilaskandidaadile: veebipõhine kursus „Introduction to IT“ tasuta teemad „Arvutite 

alused“, „Arvutivõrgud ja internet“, „Operatsioonisüsteemid ja rakendused“  

 

Õppekava lühitutvustus:  

Õppekava õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud 

töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina 

vms ametialal. Õppekava läbimisel kasutab õpilane omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast 

sõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgib protseduurireegleid 

ja parimaid praktikaid; mõistab loetud tekste; väljendab end õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii 

suuliselt kui kirjalikult; suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; kasutab 

matemaatikateadmisi elus toime tulekuks; omab loodusteaduslikku maailmapilti; väärtustab ja järgib 

jätkusuutliku arengu põhimõtteid jne.

Põhiõpingute moodulid: 

• praktika 

• IT korralduse alused 

• Windows-operatsioonisüsteemid 

• skriptimisvahendid 

• rakendusserverid 

• rakendusserverite haldus 

• Linux/BSD-operatsioonisüsteemid 

• arvutivõrgud 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• IT valdkonna alusteadmised 

• programmeerimise alused 

• majutuskeskkonna riistvara 

• küberturvalisus 

Valikõpingute moodulid: 

• veebidisain HTMLja CSS 

• mikrokontrollerplatvormid 
• veebiprogrammeerimine 
• konteinerlahenduste haldus 
• multimeedia 
• virtualiseerimiskeskkondade haldus 
• internetiturundus ja veebilehe loomine 
• 2D mängu arendus 
• küberturvalisus ja häkkimine 
• lõputöö koostamine 
• sissejuhatus tehisintellektlahendustesse 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 

Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Scanfil OÜ, Klick Eesti AS, Nell Arvutid OÜ, 

Arvutiparandus OÜ, Digistep OÜ, Paikuse Politseikool, Pärnu Haigla SA jt.                           
IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes 

osalemise toetust. Toetus on mõeldud töötavatele ja töötuna arvel olevatele inimestele, kes on eri- või 

kutsealase hariduseta ja kelle haridus on vananenud. Tasemeõppes osalemise toetust saab taotleda 

ainult enne kooli õpilaste nimekirja kandmist. Enam informatsiooni tasemeõppes osalemise toetuse 

kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt. 

  

Lisainformatsioon: Kristjan Leotoots (kutseõpetaja) kristjan.leotoots@hariduskeskus.ee  

 

https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-it
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus
mailto:kristjan.leotoots@hariduskeskus.ee
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IT-TURVASPETSIALIST 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe jätkuõpe  

Õppevaldkond: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppesuund: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 

Õppekavarühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 1 a  

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt reedel ja laupäeval 

 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus , mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust 

valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, 

koolituste tunnistused vms) 50% 

 
Õppekava lühitutvustus:  

 

IT-turvaspetsialist, kes võib töötada nii iseseisvalt kui olla IT infoturbe meeskonna liige, viib ellu 

asutuse IKT turvapoliitikat, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid, tagab 

IKT turvalise toimimise toetades ja informeerides kaastöötajaid. IT-turvaspetsialist töötab 

organisatsioonis, kus IKT-süsteemid moodustavad olulise osa asutuse ressurssidest, protsessid sõltuvad 

IKT-süsteemidest ja rakendustest ning andmeid kogutakse ja juhitakse IKT-süsteemide kaudu. 

IT-turvaspetsialisti töövahendid on operatsioonisüsteemid, turbetarkvara, protsesside kirjelduse ja 

projekteerimise ning tarkvara arendamise tööriistad, tunnustatud infoturbe raamistikud ja standardid. 

 

Vajalikud isikuomadused: loogiline mõtlemine, analüüsivõime, algatusvõime, seaduskuulekus, 

kohusetundlikkus, keskendumisvõime, detailidele orienteeritus, kohanemisoskus kiiresti muutuvate 

tehnoloogiate valdkonnas, pinge- ja stressitaluvus. 

 

Enimlevinud ametinimetused: IT-süsteemide spetsialist, IT-turvaspetsialist, küberturbe spetsialist, IKT-

turbespetsialist, IKT turvalisuse konsultant, küberturvalisuse konsultant. 

 

 

Kohustuslikud kompetentsid: 

• sisendi andmine IKT rakenduse 

projekteerimisse/kavandamisse 

• tehnoloogia arengu jälgimine 

• süsteemide integreerimine 

• kliendile pakutava toote testimine 

• lahenduse paigaldamine 

• dokumentatsiooni koostamine 

• kasutajatugi 

• muudatuste tugi 

• teenuse osutamine 

• probleemihaldus 

• infoturbestrateegia väljatöötamises 

osalemine 

• personaliarendus 

• riskihaldus 

• infoturbe haldamine 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• küberturvalisuse alused 

• veebirakenduste turvalisus 

• IT õigus ja eetika 

• arvutivõrkude turvaline haldus 

• võrguteenuste turvaline haldus 

• organisatsiooni taristu turvalisus ja 

haldus 

• praktika 

• operatsioonisüsteemid 

 

Valikõpingute moodulid: 

• sissejuhatus programmeerimisse 

• konteinerlahenduste haldus 

• Palo Alto võrguseadmete haldus 

• projektijuhtimine 

 

Lisainformatsioon: Kristjan Leotoots (kutseõpetaja) kristjan.leotoots@hariduskeskus.ee  

 

mailto:kristjan.leotoots@hariduskeskus.ee
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JUUKSUR 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 2 a 

 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% 

ja individuaalne vestlus 50% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Juuksuri õppekava koostamise aluseks on kutsestandard "Juuksur, tase 4", mis on teeninduse 

kutsenõukogu poolt vastu võetud 20.02.2021 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 

"Kutseharidusstandard". 

 

Juuksuri eriala eeldab head suhtlemisoskust, ilumeelt, loovust ja vastutust enda töötulemuste eest. 

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

nii juuksuri kui meeskonnaliikmena. Õpilane tunneb juuksekosmeetika vahendeid, on kursis 

moesuundadega, oskab teostada kõiki töid, mida kaasaegne juuksuriamet nõuab ning soovitab kliendile 

sobivaid juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid koduseks kasutamiseks. Juuksuri õppekava lõpetanud 

isik võib tööle asuda juuksurina, soovi korral spetsialiseerudes kas vaid meeste või vaid naiste 

juuksuriks. Ettevõtjale vajalike omaduste olemasolul on võimalik avada oma juuksurisalong. Teadmisi 

ja oskusi täiendades ehk juurde õppides on võimalik töötada stilistina, grimeerijana, jumestajana, 

juuksuritoodete müüjana või kandideerida erinevate ettevõtete koolitusjuuksuriks. 

 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel 

ja sooritanud kutseeksami. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• sissejuhatus kutseõpingutesse 

• klienditeeninduse alused 

• juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 

• juuksuri loomingulise töö alused 

• juuste, habeme ja vuntside lõikamine 

• püsilokkide tegemine 

• juuste värvimine 

• soengu kujundamine 

• juuksuri klienditeeninduse praktilised 

tööd 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• praktika 

 

Valikõpingute moodulid: 

• punutud soengute modelleerimine 

• digitaalne fotograafia juuksurile 

• võistlussoengud 

• trendikad värvi- ja lõikustehnikad 

• juuste kaunistamise ja pikendamise 

tehnikad 

• ettevalmistus kutseeksamiks 

• jumestamine 

• ettevõtlusõppe baasmoodul 

• erialane soome keel 

• erialane vene keel 

• erialane inglise keel 

• barbertehnikad juuste lõikamisel ja 

habeme ajamisel 

• rahatarkus 

• ettevõtlusõpe 

• juuste kaunistamise tehnikad 

• juuste pikendamise tehnikad 

 

 

NB! Juuksuriks õppima asudes tuleb õpilasel arvestada sellega, et välja tuleb osta õppetööks 

vajalike professionaalsete töövahendite stardikomplekt maksumuses ligikaudu 650 eurot. 

Maksta saab mitmes osas. 

 

Lisainformatsioon: Õnne Ennusaar (kutseõpetaja) onne.ennusaar@hariduskeskus.ee   

mailto:onne.ennusaar@hariduskeskus.ee
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KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tootmine ja töötlemine 

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja vähemalt EKR 4. või 5. taseme kutsekvalifikatsioon 

või omandatud vastavad kompetentsid 

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 2 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt neljapäev ja reede 

 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 50% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Kergete rõivaste rätsep õmbleb individuaaltellimuse või tootja spetsifikatsioonide alusel kergeid rõivaid 

lähtudes kliendi mõõtudest ja vajadustest. Rätsepa peamisteks töövahenditeks on õmblusmasinad, 

abitöövahendid ja kuum-niiske töötlemise seadmed. Töös on olulised käeline osavus, moe- ja 

tekstiilihuvi, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitunnetus ning koordinatsioon, püsivus, 

loovus, ilumeel, õpivalmidus. 

Klientidega suhtlemine eeldab teenindusvalmidust, taktitundelist käitumist ja avatust. Kergete rõivaste 

rätsep võib töötada nii väikeses meeskonnas, iseseisvalt eratellimuste täitjana kui ka rõivatootmise 

ettevõtte arendusosakonnas. 

Kergete rõivaste rätsep teab erinevate tekstiilmaterjalide töötlemis- ja kasutusvõimalusi, oskab loovalt 

mõelda ja nõustada kliente, õmmelda, teha proovijärgseid parandustöid jne. 

Põhiõpingute moodulid: 

• töökorralduse alused 

• õmblustehnoloogia alusõpe 

• kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna 

• tootesõlmede õmblemine 

• kergete rõivaste rätsepa praktilised tööd 

• praktika 

• rõivakomplekti õmblemine ja turundamine 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• sissejuhatus õpingutesse 

Valikõpingute moodulid: 

• ettevõtlusõppe baasmoodul 

• rõivalisandite disain ja valmistamine 

• korseti õmblemine individuaaltööna 

• voodriga jaki õmblemine individuaaltööna 

• lasterõivaste disain ja õmblemine 

• moekollektsiooni planeerimine ja loomine 

• rõivaste taaskasutus 

 

Lisainformatsioon: Heli Sakk-Hännikäinen (kutseõpetaja) heli.sakk@hariduskeskus.ee 

mailto:heli.sakk@hariduskeskus.ee
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KOKK 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 2 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev  

 

Vastuvõtu tingimused:  

põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne või vähemalt 22-aastastele 

põhihariduseta isikutele – põhiharidusele vastavate kompetentside hindamise test 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Koka õppekava õpilane omandab teadmised ja oskused keskkonnasäästlikuks koka tööks. Õpilane 

töötab meeskonnas ja väärtustab koka eriala.

Põhiõpingute moodulid: 

• toitlustamise valdkonna ja õpingute 

alused 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• toitlustamine 

• menüü planeerimine 

• praktiline töö õppekeskkonnas 

• teenindus ja müügitöö 

toitlustusettevõttes 

• toiduvalmistamine 

• töökorralduse alused 

• menüü koostamine ja kalkulatsioon 

• praktika 

Valikõpingute moodulid: 

• catering teenindus 

• eritoitlustus 

• etikett 

• ettevõtluse alustamine 

• grillimine 

• joogiõpetus 

• meistriklass 

• pagari- ja kondiitritöö 

• rahvus- ja rahvuslikud köögid 

• restoraniköögi praktika 

• restoranitöö korraldus 

Lõpueksamite moodul: koka eriala lõpueksam 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite 

saavutamise. Moodulite hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena. Õpingute 

lõpetamisel demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides 

individuaalselt kolmekäigulise eine. Õppekava õpiväljundite täismahus omandamisel saadakse koka 

kutse, EKR tase 4. 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ja 

väikevahendite ostmiseks. 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: Estonia resort 

Hotel & Spa, Hedon SPA & Hotel, Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus, Tervis ravispaahotell, 

Strand SPA ja Konverentsihotell, Taastusravi & hotell Wasa, Villa Wesset, Kohvik Mahedik, Pärnu 

Rannahotell, Villa Ammende, Pärnu Hotell, Café Grand, Restoran Umberto, Restoran Edelweiss, 

Restoran Hea Maa, Trahter Postipoiss, Pärnu Jahtklubi restoran, Pärnu Haigla, AS Tallink Grupp jt 

vabariigi majutus-toitlustusettevõtted. Koka õppekava õpilastel on võimalik praktika sooritada ka 

välismaal (Erasmus+ projekti raames). 

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste@hariduskeskus.ee  

mailto:taisi.talviste@hariduskeskus.ee
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KONDIITER 

 
Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tootmine ja töötlemine 

Õppekavarühm: toiduainete töötlemine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 60 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 1 a 

Õppetöö korraldus: õpe viiel päeval nädalas, auditoorne ja praktiline õppetöö esmaspäevast 

kolmapäevani koolis, neljapäev-reede praktika praktikaettevõttes 

 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja individuaalne vestlus 

60%  

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele teadmised, oskused ja hoiakud, mis on olulised kondiitrina 

töötamiseks toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Õppekava õpiväljundite kohaselt valmistab 

õpilane kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, 

tulemuslikult ja ressursisäästlikult, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd.  

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate 

õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga ja õpingute läbimisel 

omandatakse "Kondiiter, tase 4" kutsekvalifikatsioon. 

Põhiõpingute moodulid: 

• toiduainetöötluse valdkonna alused 

• toiduohutus 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• valikkondiitritoodete valmistamine 

• kondiitritoodete tehnoloogia 

• kondiitri praktika 

Valikõpingute moodulid: 

• kutsealane inglise keel 

• kondiitritoodete kujundamine 

• teenindamine ja müügitöö 

• väikeettevõtte majandamine 

• esmaabi 

• tellitud kondiitritoodete valmistamine 

• fruktodisain 

• küpsetised erinevate toitumisvajadustega klientidele 

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete ostmiseks. 

 

Lisainformatsioon: Helina Kruusmaa (kutseõpetaja) helina.kruusmaa@hariduskeskus.ee  

 

mailto:helina.kruusmaa@hariduskeskus.ee


 

26 
 

 

KOSMEETIK 

 
 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 2 a 

 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja individuaalne vestlus 

60% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Kosmeetik teenindab ilusalongis klienti tema välimuse parendamiseks, arvestades kliendi soove ja 

isikupära. Kosmeetik töötab kollektiivis ja on isiklikult vastutav töö lõpptulemuste eest. 

Kosmeetiku tööülesanneteks on käte-, näo-, keha- ja jalgade hooldus, karvade eemaldus ning 

jumestamine. Samuti nõustab kosmeetik klienti kliendile sobivate kosmeetikavahendite valikul ja 

kasutamisel. Töö nõuab eri protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist, head suhtlemisoskust 

ning vastutust töö tulemuste eest. Hea kosmeetik on kursis moesuundadega ja oskab kliendi isikupärale 

vastavalt soovitada kosmeetilisi protseduure. Olulised on käeline osavus (liigutuste täpsus, kiirus, hea 

koordinatsioon), empaatiavõime, tolerantsus, analüüsi- ja kohanemisvõime. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid lävendi tasemel 

ja sooritanud kutseeksami. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

 

• sissejuhatus õpingutesse 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• kosmeetiku alusõpe 

• anatoomia, füsioloogia ja patoloogia 

• kosmeetiline keemia 

• näohooldus 

• käte ja jalgade hooldus 

• kehahooldus 

• jumestamine 

• juhendamine 

• erialane inglise keel 

• praktiline klienditeenindus 

• praktika 

 

 

 

Valikõpingute moodulid: 

 

• ettevõtlusõppe baasmoodul 

• refleksoteraapia 

• reklaamiõpetus 

• projektijuhtimine 

• digiajastu tehnoloogiate kasutamine 

õppimises ja erialases arengus 

• tervist edendava elu- ja tööstiili 

kujundamine 

• erialane soome keel 

• erialane vene keel 

• erinevad massaažitehnikad 

• näokuju modelleerimine 

• küünetehnik 

• rahatarkus 

• ettevõtlusõpe 

NB! Kosmeetikuks õppima asudes tuleb õpilasel arvestada sellega, et välja tuleb osta õppetööks 

vajalike professionaalsete töövahendite stardikomplekt ja tööriided maksumuses ligikaudu 400 

eurot. 

 

 

Lisainformatsioon: Ruth Ilves (kutseõpetaja) ruth.ilves@hariduskeskus.ee  

 

mailto:ruth.ilves@hariduskeskus.ee
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LAOJUHT 

 
 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe 

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: transporditeenused 

Õppekavarühm: transporditeenused 

Õppevorm: statsionaarne – koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus + vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse 

logistika valdkonnas (nt laotöötaja, tase 4 või logistiku abi, tase 4 kutsetunnistus) või on 

omandatud kompetentsid, mida on võimalik tõendada (töökogemus valkdonnas, läbitud 

erialased koolitused vms) 

Õppekava maht: 30 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 6 kuud 

Õppetöö korraldus: auditoorsed tunnid toimuvad koolis iganädalaselt kolmapäeval 

 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus, 

mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust valdkonnas (nt 

töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused 

vms) 50% 

Õppekava lühitutvustus: 

Laojuht korraldab ja juhib kaupade vastuvõttu, hoiustamist, väljastamist ning korraldab varude 

inventeerimist. Laojuht korraldab lisaks kogu lao klienditeeninduse, pretensioonide lahendamise ja 

juhendab kaastöötajaid, sh vastutab osaliselt ka nende välja õpetamise eest. Hea laojuht, kes osaleb 

tulemuslikult erinevate meeskondade töös, tunneb ja teab eriala põhjalikult ehk on erialase 

töökogemusega spetsialist, kes muuhulgas teab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid 

ning kasutab erialaste probleemide lahendamisel erinevaid infoallikaid. 

Õpingud viienda taseme kutseõppe jätkuõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud 

kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist, mida hinnatakse kutseeksamiga. 

Lõpueksam koosneb kolmest osast: valikvastustega test (40%), situatsioonülesannete lahendamine 

(30%), praktiline töö (30%). 

Kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane 

lõpueksam. 

Põhiõpingute moodulid: 

• juhtimine ja juhendamine 

• lao planeerimine ja laoressursside 

juhtimine 

• laotöö toimingute korraldamine 

• praktika 

• varude inverteerimine 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

Valikõpingute moodulid: 

• erialane inglise keel 

• erialane vene keel 

• ettevalmistus kutseeksamiks 

• raamatupidamise alused 

• veoviisid ja konteinerid 

Lisainformatsioon: Heria Lampp (kutseõpetaja) heria.lampp@hariduskeskus.ee   

 

 

mailto:heria.lampp@hariduskeskus.ee
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MÜÜGIKORRALDAJA 

 
 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus 

Õppesuund: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 2 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt kolmapäev ja neljapäev 

 

Vastuvõtu tingimus: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Müügikorraldaja õppekava aluseks on müügikorraldaja (tase 5) kutsestandard. Õppekavale võib õppima 

asuda keskharidusega isik. 

Õppekava lõpetanud võivad leida tööd toidu- või tööstuskaupade kaupluses, hulgikaubandus- või 

tootmisettevõtte turustusosakonna keskastme juhina, müügi- ja/või ostujuhi abina, vahetuse vanemana, 

mikroettevõtte juhatajana jne. Igapäevasteks tööülesanneteks on müügiüksuse töö korraldamine, 

müügipersonali töö organiseerimine ja juhendamine, klientide nõustamine. Müügikorraldaja eriala 

lõpetanud õpilane tuleb toime klienditeeninduse tava- ja probleemsituatsioonidega, müügi- ja 

turustusprobleemide lahendamisega, orienteerub turundusmajanduses, on omandanud hea 

analüüsivõime ning loogilise mõtlemise. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• klienditeeninduse korraldamine  

• kassatöö korraldamine  

• kaupade käitlemise korraldamine 

• müügitöö korraldamine  

• juhendamine ja juhtimine 

• praktika 

 

Valikõpingute moodulid: 

• erialane vene keel 

• erialane soome keel 

• e-portfoolio koostamine 

• ettevõtlus 

• rahatarkus 

• kõnetehnika 

• projektitöö 

• erialane inglise keel 

• läbirääkimiste alused 

• konfliktijuhtimine 

• esmaabi 

• kingituste pakkimine 

• etiketiõpetus 

• lilleseade 

• aiakaupade tundmine 

• asjaajamine 

  

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: 

Koduekstra OÜ, H&M, Denim Dream, Lindex, Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Port Arturi 

Toidukaubad, Maksimarket, Bauhof, Ehituse ABC, K-Rauta jt jaekaubandusettevõtted 

 

Õpingute läbimisel sooritatakse müügikorraldaja, tase 5 kutseeksam. 

 

Lisainformatsioon: Kaie Pärn (kutseõpetaja) kaie.parn@hariduskeskus.ee  

 

 
 

 

 
 

mailto:kaie.parn@hariduskeskus.ee
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RAAMATUPIDAJA 
 

 

Kutseõppe liik:  5. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus 

Õppesuund: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus 

Õppevorm: mittestatsionaarne õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

NB! Tasuline õpe, sh tasuline kutseeksam. Õppeteenustasu suurus otsustamata. 

Õppekava maht: 120 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 2 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö toimub sessioonidena – kaheksa korda õppeaastas, 

teisipäevast laupäevani 
 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja test 75% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Raamatupidaja õppekava õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis 

võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning täiendada end erialaselt ja osaleda 

elukestvas õppes. Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja korrasoleku 

tagamine. Raamatupidaja on firma finantsnõustaja, partner ja analüütik oma juhile juhtimisotsuste 

tegemisel. Kaasaegne raamatupidaja kasutab majandustarkvara ja orienteerub ka tabeltöötlustarkvaras. 

Pärast kooli lõpetamist on Sul võimalik töötada erinevates ettevõtetes, pakkuda raamatupidamise 

teenust või asutada enda ettevõte. Samuti on Sul võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis. 

Praktika: praktika kestvus on ligikaudu 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga mõlemal 

õppeaastal. 

Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab lõpetaja raamatupidaja, tase 5 

kutsekvalifikatsiooni. 

Põhiõpingute moodulid: 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• ettevõtluskeskkond ja ettevõtte 

rahandus 

• finantsarvestus 

• maksuarvestus 

• juhtimisarvestus 

 

 

Valikõpingute moodulid: 

• MTÜ ja SA raamatupidamine 

• FIE raamatupidamine 

• uurimistöö alused 

• erialane inglise keel (B1) 

• erialane inglise/vene/soome keel (A 

tase) 

• personalitöö ja -arvestus 

• projektijuhtimine 

• ärietikett 

• dokumendihaldus 

• erisused raamatupidamise arvestuses 

Õppe auditoorsete sessioonide ajal on õpilasel võimalik ööbimiseks kasutada kooli õpilaskodu (vabade 

kohtade olemasolul). 

 

Lisainformatsioon: Ille Kukk (kutseõpetaja) ille.kukk@hariduskeskus.ee  

 

mailto:ille.kukk@hariduskeskus.ee
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RÄTSEP-STILIST  

(SPETSIALISEERUMINE NAISTE ÜLERÕIVASTE VALMISTAMINE) 
 

 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe jätkuõpe 

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus 

Õppesuund: tootmine ja töötlemine 

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus ja vähemalt EKR 4. või 5. taseme kutsekvalifikatsioon 

või omandatud vastavad kompetentsid 

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 1 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö iganädalaselt esmaspäev ja teisipäev 

 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus , mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või enda kompetentsust 

valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, 

koolituste tunnistused vms) 50% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärk on õpetusega taotleda, et õpilane omandab rätsep-stilisti erialal töötamiseks 

vajalikud kompetentsid iseseisvalt naiste rõivaste individuaaltellimuste täitmiseks, tööalaste 

ettepanekute tegemiseks, juhtimiseks ja töötajate juhendamiseks. 

Põhiõpingute moodulid: 

• naiste ülerõivaste kavandamine ja kliendi nõustamine 

• naiste voodriga vesti ja jaki õmblemine individuaaltööna 

• naiste mantli õmblemine individuaaltööna 

• ettevõtlus 

• praktika 

Valikõpingute moodulid: 

• ettevõtlusõppe baasmoodul 

• masinjoonestamine 

• soojendusvoodriga püksid 

• rõivalisandite disain ja õmblemine 

• rõivaste taaskasutus 

• erialane inglise keel rätsep-stilistile 

 

Lisainformatsioon: Heli Sakk-Hännikäinen (kutseõpetaja) heli.sakk@hariduskeskus.ee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heli.sakk@hariduskeskus.ee
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SEKRETÄR 
 

 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus 

Õppesuund: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: sekretäri- ja kontoritöö 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 1 a 

 

 

Vastuvõtu tingimused:  

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja individuaalne vestlus 

50% 
 

Õppekava lühitutvustus: 

Sekretär töötab nii avalik-õiguslikus kui erasektoris. Tema kohustuseks on juhi/juhtide poolt antud 

ülesannete täitmine. Sekretärist oleneb juhtide ja teiste töötajate vaheline infoside. Sekretär on esmases 

kontaktis organisatsiooni külaliste ja klientidega - tema tööst ja oskustest sõltub suurel määral 

organisatsiooni maine. Olenevalt konkreetsest töökohast võivad sekretäri tööülesanded olla väga 

erinevad - klienditeenindus, dokumendihaldus, telefoniteenindus, külastajate vastuvõtu 

organiseerimine, digipädevus, etiketi tundmine, suhtlemisoskus, võõrkeelte valdamine. 

Sekretär mõistab dokumendihaldussüsteemi toimimist ja teabehalduse korraldust lähtudes 

organisatsiooni vajadustest; algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi organisatsiooni 

dokumendihalduse korralduses rakendades valdkonda reguleerivaid nõudeid ülesannete täitmisel; 

korraldab enda tööd erinevates olukordades, on võimeline vastutama väikese töörühma eest ning omab 

valmisolekut end eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada; kasutab vajalikke suhtlemisoskusi ning info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid enda ülesannete täitmisel; on kliendisõbralik, nõustab 

kolleege, tagab infovahetuse konfidentsiaalsuse, hoiab organisatsiooni mainet. Töötada on võimalik nii 

sekretäri, asjaajaja, assistendi kui ka juhiabina. 

Põhiõpingute moodulid: 

• dokumentide ja arhiivitöö haldamine 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• organisatsiooni töökorraldus 

• organisatsiooni suhtekorraldus 

 

Valikõpingute moodulid: 

• ilukiri 

• lilleseade alused 

• personalitöö korraldamine 

• raamatupidamise töö korraldamine 

• protokoll ja etikett

Nõuded õpingute lõpetamiseks tulenevad kooli õppekavast, õppekavaga omandatud kompetentsid 

vastavad EKR tasemele 5. 

Praktikat on sooritatud erinevates organisatsioonides, näiteks Maksu- ja Tolliamet, Pärnu Haigla 

SA, Lääne Politseiprefektuur, Pärnu Maakohus, Elion Esindus AS, Pärnu Vesi AS, Hege Torutööd 

OÜ, Pärnu Linnavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Päästeteenistus, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu 

Ühisgümnaasium. 

 

Lisainformatsioon: Külli Song (kutseõpetaja) kylli.song@hariduskeskus.ee  

mailto:kylli.song@hariduskeskus.ee
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TEGEVUSJUHENDAJA 
 

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: tervis ja heaolu 

Õppesuund: heaolu 

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus või kvalifikatsiooni olemasolu 

Õppekava maht: 60 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 1 a 

Õppetöö korraldus: auditoorsed õppesessioonid (kokku 12) toimuvad orienteeruvalt kord kuus 

(esmaspäevast laupäevani), reeglina 8.30-17.15 

 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% 

ja individuaalne vestlus 75%  

 

Õppekava lühitutvustus: 

Õppekava eesmärk on koolitada tervishoiu- ja erihoolekandesüsteemi spetsialistidena 

tegevusjuhendajaid, kes on ettevõtlikud, innovaatilised ning lähtuvad oma töös inimesekesksest vaatest. 

Õpingute sisse kuulub praktika läbimine (15 EKAP/390 tundi), mis läbitakse õppesessioonide vahelisel 

ajal. Õppekava lõppedes sooritatakse kutseeksam. 

Tegevusjuhendaja on spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise või vaimse erivajadusega inimest 

igapäevaste tegevuste (sh töö- ja huvitegevused) sooritamisel, et tagada erivajadusega inimese 

maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja teeb juhendatava huvidele tuginedes 

koostööd erinevate sotsiaal- ja ametivõrgustikega. Tegevusjuhendaja töötab üldjuhul 

erihoolekandeteenuseid osutavas organisatsioonis. Tegevusjuhendaja tööks vajalikud isikuomadused: 

empaatia- ja vastutusvõimelisus, õppimisvõimelisus, huvi inimeste vastu, hoolivus, ausus, 

usaldusväärsus, kohusetundlikkus, suhtlemisoskus, koostöövalmidus, pingetaluvus, tolerantsus, 

kehtestamisoskus, sihikindlus, analüüsivõime. 

Põhiõpingute moodulid: 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• erihooldekandeteenuste süsteem Eestis ja selle alused 

• kliendi tegevusvõime hindamine ja tegevuste planeerimine 

• kliendi juhendamine ja toetamine erihooldekandeteenuste raames 

Valikõpingute moodulid: 

• juhendamine ja mentorlus 

• majapidamise korraldamine 

• digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus 

• dementse inimese hooldamine 

• eripedagoogika alused 

• kriisisuhtlemine 

• rahatarkus 

Tegevusjuhendaja õppekavale õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, 

mida saab taotleda enne õppima asumist või hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. 

Täpsemad tingimused asuvad Eesti Töötukassa kodulehel. 

 

Lisainformatsioon: Stella Nuust (kutseõpetaja) stella.nuust@hariduskeskus.ee   

https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi
mailto:stella.nuust@hariduskeskus.ee
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ÄRIKORRALDUSE SPETSIALIST 

 
 

Kutseõppe liik: 5. taseme kutseõppe esmaõpe  

Õppevaldkond: ärindus, haldus ja õigus 

Õppesuund: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: keskharidus 

Õppekava maht: 120 EKAP 

Õppe nominaalkestus: 2 a 

Õppetöö korraldus: auditoorne õppetöö toimub sessioonidena – 14 korda õppeaastas, esmaspäevast 

reedeni 
 

Vastuvõtu tingimused: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% 

ja vestlus 50% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Parim võimalus omandada teadmised äriprotsesside toimimisest ja juhtimisest ning töötamiseks 

erinevatel ametikohtadel paljudes majandusharudes. Sinust saab spetsialist või esmatasandi juht. Sa oled 

tuttav ettevõtte erinevate tegevusvaldkondadega: turundustegevus, müügitöö, tootmis- või 

teenindusprotsess, klienditeenindus või ostuprotsess. Sinu igapäevatööks saab olema tegevuste ja 

ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö 

korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine, tootmis-, teenindus- või ostuprotsessi 

korraldamine jne. Sinu töös on olulised suhtlemis-, meeskonnatöö- ja juhtimisoskus. 

Ärikorralduse spetsialisti eriala vilistlased töötavad pankades telleritena, kinnisvara maakleritena, 

ettevõtete müügijuhtide ja -esindajatena, raamatupidajatena, personalijuhtidena, tootmisjuhtide või 

erinevate valdkondade juhtide assistentidena vms. Mõned õpilased on loonud isikliku ettevõtte. 

Ärikorralduse spetsialisti õppekava aluseks on ärikorralduse spetsialist, tase 5 kutsestandard. 

Põhiõpingute moodulid: 

• sissejuhatus õpingutesse 

• müügi ja turunduse korraldamine 

• hanke- ja ostutoimingute korraldamine 

• tootmise korraldamine 

• klienditeeninduse korraldamine 

• juhtimine 

• majandusarvestus 

 

 

Valikõpingute moodulid: 

• ametikeel ja retoorika 

• erialane inglise keel 

• investeerimise põhialused 

• isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia 

• maksuarvestus 

• personalijuhtimine 

• projektijuhtimine 

• sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine 

• veebilehtede haldamine ja 

kujundamine 

• ärietikett 

Praktika: praktika kestvus on ligikaudu 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga mõlemal 

õppeaastal. 

Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab lõpetaja ärikorralduse spetsialist, tase 5 kutse. 

Õppe auditoorsete sessioonide ajal on õpilasel võimalik ööbimiseks kasutada kooli õpilaskodu (vabade 

kohtade olemasolul). 
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PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE 
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    kutsevaliku õppekava 
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ABIKOKK 

 
 

Kutseõppe liik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe 

Õppevaldkond: teenindus 

Õppesuund: isikuteenindus 

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta 

Õppekava maht: 60 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 1 a 

 

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

 

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka 

juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ja aega planeerida. Vajalik on 

meeskonnatööoskus. 

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud isikul on võimalik saada "Abikokk, tase 

3" kutse. 

Põhiõpingute moodulid: 

• majutamise ja toitlustamise valdkonna alused 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• toitlustamise alused 

• abikoka praktilise töö alused 

• teeninduse alused 

• praktika; abikoka praktika 

Valikõpingute moodulid: 

• joogiõpetus 

• etikett 

• rahvus- ja rahvuslikud köögid 

• eritoitlustus 

• pagari- ja kondiitritöö 

• grillimine 

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ostmiseks. 

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist: Estonia Resort 

Hotel & Spa, Hedon SPA & Hotel, Tervise Paradiisi spaahotell & veekeskus, Tervis ravispaahotell, 

Strand SPA ja Konverentsihotell, Taastusravi & hotell Wasa, Villa Wesset, Kohvik Mahedik, Pärnu 

Rannahotell, Villa Ammende, Pärnu Hotell, Café Grande, Restoran Umberto, Restoran Edelweiss, 

Restoran Hea Maa, Trahter Postipoiss, Pärnu Jahtklubi restoran, AS Tallink Grupp jt vabariigi toitlustus-

majutusettevõtted. 

 

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste@hariduskeskus.ee  

 

mailto:taisi.talviste@hariduskeskus.ee
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KUTSEVALIKU ÕPPEKAVA 

 
Kutseõppe liik: 2. taseme kutseõpe 

Õppevaldkond: üldõppekavad 

Õppesuund: isikuareng 

Õppekavarühm: isikuareng 

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe 

Õpingute alustamise tingimus: põhihariduse nõudeta, vanus alates 17 

Õppekava maht: 60 EKAP  

Õppe nominaalkestus: 1 a 

 

Vastuvõtu tingimus: individuaalne vestlus 100% 

 

Õppekava lühitutvustus: 

Kutsevaliku õppekava peamiseks sihtrühmaks on need noored, kel puuduvad oskused või valmidus 

õppekava valida (nt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õpingud katkestanud, mittetöötavad ja -

õppivad noored, põhikooli lõpetanud, kes ei tea, mida elus edasi teha, puuduliku eesti keele oskusega 

isikud vms). 

Õppekavale kandideerida ja õppima asuda võivad lisaks ka need 17-aastased või vanemad isikud, 

kel puudub põhiharidus. 

Kutsevaliku õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega ja omandada 

esmased teadmised nii teoorias kui ka praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu näiteks 

suhtlemisoskuse, õpioskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste 

arendamisele. 

Õpingud lõpetanud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta. 

Õppekava lõpetanud isik osaleb enda karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, oskab suhelda ja 

teha koostööd tavapäraste suhtluspartneritega, kohaneb ja tuleb toime (juhendamisel) erinevates 

sotsiaalsetes keskkondades, mõistab nõustamise ja suunamise olulisust enda tuleviku kujundamisel, 

tunneb osaliselt infotehnoloogia võimalusi, oskab mõningal määral kasutada lihtsamaid arvutirakendusi 

ning internetti. 

 

Põhiõpingute moodulid: 

• õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

• õpioskused 

• suhtlemise alused 

• arvutiõpetus 

• individuaalne toetamine ja nõustamine 

• tervislik toitumine ja liikumine 

Valikõpingute moodulid: 

• tasandusõpe eesti keeles 

• tasandusõpe matemaatikas 

• tasandusõpe inglise keeles 

• täiendav eesti keele õpe 

• loovtööd (ilupakendid) 

• loovtööd (ruumi- ja lauadisain, sh 

värvusõpetus ja lilleseade alused) 

• vajaduspõhine lisatugi 

• ehitaja 

• elektroonikaseadmete tehnik 

• mootorsõidukitehnik 

• keevitaja 

• tisler 

• kokk 

• pagar-kondiiter 

• majutus-, toitlustusteenindaja 

• laotöötaja 

• müüja-klienditeenindaja 

• aiandus 

• etiketiõpetus 

• ettevõtlusõpe 

 

Lisainformatsioon: Terje Jürivete (õppe- ja karjäärinõustaja) terje.jyrivete@hariduskeskus.ee  

mailto:terje.jyrivete@hariduskeskus.ee
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ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED 
 

 

 

441 - neljanda taseme kutseõppe 

esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

 

ehitusviimistlus põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

elektroonikaseadmete tehnik põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

IT-süsteemide nooremspetsialist põhiharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja 

bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 30%, arvutipõhine test 

40% ja individuaalne vestlus 30% 

 

 
kaubandus põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 

100% 

keevitus- ja metallitööd põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

test 50% 

kivi- ja betoonkonstruktsioonide 

ehitus 
põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

kokk  põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%  

laotöötaja põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

turismiteenindus  põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

mootorsõidukitehnik  põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus 50% 

pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 
 

puitkonstruktsioonide ehitus põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

sisetööde elektrik 

 

põhiharidust tõendava dokumendi füüsika, matemaatika ja keemia hinnete 

aritmeetiline keskmine hinne 40% ja individuaalne vestlus 60% 

tisler põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

toitlustusteenindus põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 

 

 

 
421 – teise taseme kutseõpe, 431 – kolmanda taseme kutseõpe  

 

abikokk individuaalne vestlus 100% 

kutsevaliku õppekava individuaalne vestlus 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 – neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda 

taseme kutseõppe esmaõpe, 453 – viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 

 IT-süsteemide nooremspetsialist keskharidust tõendava dokumendi matemaatika, füüsika, keemia ja 

bioloogia hinnete aritmeetiline keskmine hinne 30%, arvutipõhine test 

40% ja individuaalne vestlus 30% 

 

 
IT-turvaspetsialist (jätkuõpe) keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või 

enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp 

eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50% 

juuksur keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus 50%  
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kergete rõivaste rätsep keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus 50% 

 
kokk põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne või 

vähemalt 22-aastastele põhihariduseta isikutele – põhiharidusele vastavate 

kompetentside hindamise test 100% 

kondiiter keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja 

individuaalne vestlus 60% 

kosmeetik  
 

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 40% ja 

individuaalne vestlus 60% 

laojuht (jätkuõpe) keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või 

enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp 

eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%  

müügikorraldaja keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100% 
 

raamatupidaja keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja 

test 75%  

rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste 

ülerõivaste valmistamine) (jätkuõpe) 

keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus, mille käigus tõendab õpilaskandidaat kutse olemasolu või 

enda kompetentsust valdkonnas (nt töökogemus: tööandja tõend, arengumapp 

eneseanalüüsiga, äriregistri väljavõte, koolituste tunnistused vms) 50%  

sekretär keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50% ja 

individuaalne vestlus 50% 

tegevusjuhendaja keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25% ja 

individuaalne vestlus 75% 

ärikorralduse spetsialist keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 25%, 

vestlus 75% 
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https://www.validum.edu.au/independent-vs-franchise-which-should-you-choose/ 

 

https://www.whatuni.com/advice/ultimate-guides/how-to-choose-the-right-university/37097/ 

 

https://www.peoplematters.in/article/rewards-recognition-technology/have-the-freedom-to-choose-18999 

 

https://www.edumilestones.com/blog/details/Career-Choice-Luck-or-Logic 
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