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              Lisa 2 
              Tallinna Tööstushariduskeskuse 
              vastuvõtukomisjoni töökorra juurde  
THK 2019/20 õ.a suvise ja talvise vastuvõtu nõuded ja vestluste ajakava  
 
I. 2019.a SUVINE VASTUVÕTT  
2.1. PÕHIKOOLI BAASIL  
2.1.1. EESTI ÕPPEKEEL  

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi Õppeaeg Õppevorm 
Riigieelarve
lisi 
õppekohti 

Vestluse aeg Vastuvõtu nõuded Vestluse 
kellaaeg 

Elektroonika ja 
automaatika 

4 tase 
(esmaõpe) automaatik 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

4 tase 
(esmaõpe) mehhatroonik 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Andmebaasid ja 
võrgudisain  

4 tase 
(esmaõpe) noorem tarkvara arendaja 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 
• keskmine hinne 
• test 
• vestlus 

10.00 

Tarkvara ja rakenduste 
arendus 

4 tase 
(esmaõpe 

logistika IT süsteemide 
nooremspetsialist 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 
• keskmine hinne 
• test 
• vestlus 

10.00 

4 tase 
(esmaõpe tööstusinformaatika 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 
• keskmine hinne 
• test 
• vestlus 

10.00 

Hulgi- ja jaekaubandus 4 tase 
(esmaõpe) 

rõivamüüja 
klienditeenindaja 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 30 31.07.19 • vestlus 10.00 

Transporditeenused 
4 tase 
(esmaõpe) 

logistiku abi 3.a 
statsionaarne 
(päevaõpe) 

30 30.08.19 
• keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

4 tase 
(esmaõpe) 

metallilõikepinkidel 
töötaja 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 20 30.07.19 • vestlus 10.00 

4 tase 
(esmaõpe) robotioperaator 3.a statsionaarne 

(päevane) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Mootorliikurid 4 tase 
(esmaõpe) sõiduautotehnik 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 60 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Tekstiili, rõivaste ja 
jalatsite valmistamine 

4 tase 
(esmaõpe) sisekujundaja assistent 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 31.07.19 • keskmine hinne 10.00 
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• vestlus 
4 tase 
(esmaõpe) 

kergete rõivaste rätsep 
(stilist lisaoskusega) 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 30 31.07.19 • vestlus 10.00 

 
2.1.2. VENE ÕPPEKEEL  

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi Õppeaeg Õppevorm 
Riigieelarve
lisi 
õppekohti 

Vestluse aeg Vastuvõtu nõuded Vestluse 
kellaaeg 

Elektroonika ja 
automaatika 

4 tase 
(esmaõpe) automaatik 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

4 tase 
(esmaõpe) mehhatroonik 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Andmebaasid ja 
võrgudisain 

4 tase 
(esmaõpe) noorem tarkvara arendaja 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Tarkvara ja rakenduste 
arendus 
 

4 tase 
(esmaõpe 

logistika IT süsteemide 
nooremspetsialist 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

4 tase 
(esmaõpe tööstusinformaatika 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 25 1.08.19 
• keskmine hinne  
• test 
• vestlus 

10.00 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

4 tase 
(esmaõpe) robotioperaator 3.a Statsionaarne 

(päevane) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 

Tekstiili, rõivaste ja 
jalatsite valmistamine 

4 tase 
(esmaõpe) 

kergete rõivaste rätsep 
(nahktoodete valmistaja) 3.a  statsionaarne 

(päevaõpe) 30 31.07.19 • vestlus 10.00 

Transporditeenused 4 tase 
(esmaõpe) logistiku abi 3.a statsionaarne 

(päevaõpe) 30 30.07.19 • keskmine hinne 
• vestlus 

10.00 
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2.2. KESKKOOLI BAASIL  
2.2.1 EESTI ÕPPEKEEL  

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi Õppe-
aeg Õppevorm Õppe-

kohti 
Vestluse 
aeg 

Vestluse 
kellaaeg Vastuvõtu nõuded Märkus 

Elektrienergia 
ja energeetika 

4 tase 
(esmaõpe) külmatehnik 2.a mittestatsionaarne (10x 2 

päevast õppesessi) 15 6.08.19 10.00 • vestlus  tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) 

külmatehnika 
paigaldusjuht 1.a mittestatsionaarne (9 x 2 

päevast õppesessi) 15 6.08.19 10.00 
• külmamehaaniku,  

tase 4 kutsekvalifikatsioon 
• vestlus 

tasuta 

Elektroonika ja 
automaatika 

4 tase 
(esmaõpe) robotioperaator 2.a mittestatsionaarne õpe (8 

x 2 päevast õppesessi) 20 6.08.19 10.00 • keskmine  hinne 
• vestlus 

tasuta 

5. tase 
(jätkuõpe) robotitehnik 1.a mittestatsionaarne õpe 

(9x 2 päevast õppesessi) 20 6.08.19 10.00 

• mehhatrooniku või automaatiku 4 tasemele 
vastavad kutseoskused, 

• 2.a töökogemus mehhatrooniku või 
automaatikuna 

• vestlus 

tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) mehhatroonik 2.a  

statsionaarne (päevane) 
ja mittestatsionaarne õpe 
(6 x 5 päevast õppesessi) 

20/20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

Juuksuritöö- ja 
iluteenindus 

4 tase 
(esmaõpe) juuksur 1.a 6 

kuud 
statsionaarne (päevane- 
ja õhtuõpe) 20/20 6.08.19 10.00 • keskmine hinne  

• vestlus  
tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) meisterjuuksur 5 kuud mittestatsionaarne õpe 

(1x kuus 3 päeva P,E,T) 15 14.10.19 14.00 
• juuksuri 4.taseme vastavad 

kutseoskused ja 1.a juuksuritöö 
kogemus või  2.a juuksuritöö kogemus 

tasuline 

Andmebaasid ja 
võrgudisain  
 

4 tase 
(esmaõpe) 

noorem tarkvara 
arendaja 2.a 

statsionaarne  (I p.a 2x 
nädalas – N,R ja II p.a 1x 
nädalas N) 

25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne 
• vestlus 

tasuta 

Tarkvara ja 
rakenduste 
arendus 

4 tase 
(esmaõpe) 

logistika IT 
süsteemide 
nooremspetsialist 

2.a 
statsionaarne  (I p.a 2x 
nädalas E,T ja II p.a 1x 
nädalas - E) 

25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne  
• vestlus 

tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

tööstusinformaati
k 2.a 

statsionaarne (I p.a 2x 
nädalas – E,T ja II p.a 1x 
nädalas T) 

25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne  
• vestlus 

tasuta 

Hulgi-ja 
jaekaubandus 

4 tase 
(esmaõpe) 

E-kaubanduse 
spetsialist  1.a mittestatsionaarne õpe 

(1x kuus 3 päeva - N,R.L) 20 7.08.19 14.00 • vestlus tasuta 
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5 tase 
(esmaõpe) müügikorraldaja 2.a mittestatsionaarne õpe 

(1x kuus 2 päeva – E,T) 20 7.08.19 14.00 • vestlus tasuta 

5 tase 
(esmaõpe) müügiesindaja 2.a mittestatsionaarne õpe 

(1x kuus 2 päeva – K,N) 20 7.08.19 14.00 • vestlus tasuta 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

4 tase 
(esmaõpe) 

metallilõike-
pinkidel (CNC) 
töötaja 

2.a  
mittestatsionaarne  
(6 nädalast õppesessi 
aastas) 

30 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

CNC freespingi 
operaator 1.a  mittestatsionaarne  

(8 * 5 päevast õppesessi) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

CNC treipingi 
operaator 1.a  mittestatsionaarne  

(8 * 5 päevast õppesessi) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(jätkuõpe) 

CNC lehtmetalli 
töötlemispinkide 
operaator (laser 
ja plasmapinkide 
operaatori 
osakutse) 

1.a mittestatsionaarne  
(8* 5 päevast õppesessi) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(jätkuõpe) 

CNC lehtmetalli 
töötlemispinkide 
operaator (laser 
ja plasmapinkide 
operaatori 
osakutse) 

1.a Töökohapõhine  
(2 päeva kuus) 20 6.08.19 10.00 • vestlus 

Prog-
ramm 
PRÕM 

Mootorliikurid 

4 tase 
(esmaõpe) sõiduautotehnik 2.a  statsionaarne  

(2 päeva nädalas – E,T) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) automaaler 1.a 6 

kuud  
statsionaarne  
(2 päeva nädalas – N,R) 20 6.08.19 10.00 • vestlus  tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

autoplekksep-
komplekteerija 

1.a 6 
kuud 

statsionaarne  
(2 päeva nädalas – N,R) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4. taseme 
(jätkuõpe) autokeretehnik 6 kuud mittestatsionaarne  (1* 

kuus R,L) 20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) autodiagnostik 1.a  

mittestatsionaarne õpe 
(10 * 2 päevast õppesessi 
- R,L) 

20 6.08.19 10.00 • autoalane kutse või töökogemus 
• vestlus 

tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) 

sõidukite kere- ja 
värvitööde 
meister  

1.a. mittestatsionaarne  (1* 
kuus R,L) 20 6.08.19 13.00 

• autokeretehniku kutse või automaalri 4 
taseme kutseoskused 

• 2.a töökogemus 
• vestlus 

tasuta 
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Tekstiili, 
rõivaste ja 
jalatsite 
valmistamine 

4 tase 
(esmaõpe) 

kergete rõivaste 
rätsep (stilisti 
lisaoskusega) 

2.a  statsionaarne (päevaõpe 
või 4x nädalas õhtuti) 25/25 7.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) 

meesterätsep -
stilist   1.a. statsionaarne  

(4x nädalas, õhtuti) 20 7.08.19 10.00 
• õmblusvaldkonna tasemekoolitus, 

õmbleja kutse või töökogemus 
• vestlus  

tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) 

naiste ülerõivaste 
rätsep-stilist 1.a. statsionaarne  

(4x nädalas, õhtuti) 20 7.08.19 10.00 

• õmblusvaldkonna tasemekoolitus, 
õmbleja kutse või sellele vastav 
töökogemus 

• vestlus 

tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

sisustus- ja kodu-
tekstiilide 
õmblemine 

6.kuud  statsionaarne  
(3x nädalas, õhtuti) 15 14.10.19 14.00 • vestlus tasuline 

Transporditeen
used 

4. tase 
(esmaõpe) 

veokorraldaja -
logistik 

1.a 6 
kuud 

statsionaarne (I p.a 2x 
nädalas –E,T ja II p.a 1x 
nädalas T)  

30 6.08.19 10.00 • keskmine hinne 
• vestlus 

tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) logistik 1.a 

statsionaarne (I p.a 2x 
nädalas – T,K ja II p.a 1x 
nädalas K) 

20 6.08.19 10.00 
• logistika valdkonna tasemekoolitus 

või kutse või/ja töökogemus 
• vestlus 

tasuta 

 
2.2.2. VENE ÕPPEKEEL  

Õppekava-
rühm 

Õppekava 
kood Õppekava nimi Õppe-

aeg Õppevorm Õppe-
kohti 

Vestluse 
toimumis
e aeg 

Vestluse 
kellaaeg Vastuvõtu nõuded Märkus 

Elektroonika ja 
automaatika 

4 tase 
(esmaõpe) mehhatroonik 2.a  

mittestatsionaarne 
(6 * 5 päevast 
õppesessi) 

30 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) robotioperaator 2.a 

mittestatsionaarne 
õpe (10 x 2 
päevast õppesessi 
R,L) 

20 6.08.19 10.00 • keskmine  hinne 
• vestlus 

tasuta 

Andmebaasid ja 
võrgudisain  

4 tase 
(esmaõpe) 

noorem tarkvara 
arendaja 2.a 

statsionaarne (I 
p.a 2x nädalas – 
E,T ja II p.a 1x 
nädalas E) 

25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne 
• vestlus 

tasuta 

Tarkvara ja 
rakenduste 
arendus 

4 tase 
(esmaõpe 

logistika IT 
süsteemide 
nooremspetsialist 

3.a statsionaarne (I 
p.a 2x nädalas – 25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne 

• vestlus 
tasuta 
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N,R ja II p.a 1x 
nädalas N) 

4 tase 
(esmaõpe) tööstusinformaatik 2.a 

statsionaarne (I 
p.a 2x nädalas – 
E,T ja II p.a 1x 
nädalas T) 

25 8.08.19 10.00 • keskmine hinne 
• vestlus 

tasuta 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

4 tase 
(esmaõpe) 

metallilõike-pinkidel 
(CNC) töötaja 2.a. 

mittestatsionaarne 
(6 nädalast 
õppesessi aastas) 

30 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

CNC freespingi 
operaator 1.a  

mittestatsionaarne 
(8 * 5 päevast 
õppesessi) 

20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(esmaõpe) 

CNC treipingi 
operaator 1.a  

mittestatsionaarne 
(8 * 5 päevast 
õppesessi) 

20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

4 tase 
(jätkuõpe) 

CNC lehtmetalli 
töötlemispinkide 
operaator (laser ja 
plasmapinkide 
operaatori osakutse) 

1.a 
mittestatsionaarne  
(8* 5 päevast 
õppesessi) 

20 6.08.19 10.00 • vestlus tasuta 

Transporditeen
used 

4 tase 
(esmaõpe) veokorraldaja -logistik 1.a 6 

kuud 

statsionaarne (I 
p.a 2x nädalas – 
T,K ja II p.a 1x 
nädalas K) 

30 6.08.19 10.00 • keskmine hinne 
• vestlus 

tasuta 

5 tase 
(jätkuõpe) logistik 1.a 

statsionaarne (I 
p.a 2x nädalas – 
K,N ja II p.a 1x 
nädalas K) 

20 6.08.19 10.00 
• Logistika valdkonna tasemekoolitus 

või kutse või/ja töökogemus 
• vestlus 

tasuta 
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III. 2020.a  TALVINE VASTUVÕTT   

Õppekava-
rühm Õppetase Õppekava nimi Õppe 

aeg Õppevorm Õppek
eel 

Õppe-
kohti Vastuvõtu nõuded Vestluse 

aeg 
Vestluse 
kellaaeg Märkus 

Juuksuritöö- 
ja 
iluteenindus 

4 tase 
(esmaõpe) juuksur 1.a 6 

kuud 
statsionaarne 
(päevaõpe) eesti 20 

• keskharidus 
• keskmine  hinne 
• test 
• vestlus 

13.01.20 11.00 Õppetöö algus 
28.01.2019 

Mootor-
sõidukid 

5 tase 
(jätkuõpe) 

Kere ja värvitööde 
meister 1.a mittestatsionaarne 

(1 *x kuus R,L) eesti 20 

• keskharidus 
• autotehniku 4 taseme 

kutse või kutseoskused 
• vähemalt 2 a erialane 

töökogemus 

13.01.20 14.00 Õppetöö algus 
28.01.2019 

•  koolil on õigus muuta vastuvõetavate õpilaste arvu või õppevormi 
 
Kooskõlastatud  
nõunike kogu 14.02.2019 protokolliga nr 1-3/9 

 
 
 


