
Vastuvõtukomisjoni töökord Lisa 3.2.  
VASTUVÕTUVESTLUSTE AJAKAVA 2022/23 õ.a

I. SUVINE VASTUVÕTT 
2.1. PÕHIKOOLI BAASIL (dokumentide esitamine 13.06.2021- 29.07.2022, millele järgneb vastuvõtukatse lähtuvalt eriala vastuvõtu nõudest)
2.1.1. EESTI ÕPPIJALE SUUNATUD ÕPE 

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi Õppeaeg Õppevorm Koolituskohti
Vestluse ja 
testi aeg

Vastuvõtu 
nõuded

Vestluse 
kellaaeg

Elektroonika ja 
automaatika

4 tase 
(esmaõpe)

mehhatroonik 3.a 
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 4.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

Andmebaasid ja 
võrgudisain 

4 tase 
(esmaõpe)

noorem tarkvaraarendaja 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmin
e hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

Tarkvara ja rakenduste 
arendus

4 tase 
(esmaõpe

logistika IT süsteemide 
nooremspetsialist

3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmin
e hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

4 tase 
(esmaõpe

tööstusinformaatik 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmin
e hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

Hulgi- ja jaekaubandus
4 tase 
(esmaõpe)

klienditeenindaja 
kaubanduses

3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 3.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

Transporditeenused
4 tase 
(esmaõpe)

veokorraldaja-logistik 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 2.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

Mehaanika ja 
metallitöötlus

4 tase 
(esmaõpe)

CNC 
metallilõikepinkidel 
operaator

3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

20 4.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

4 tase 
(esmaõpe)

roboti operaator 3.a
statsionaarne 
(päevane)

30 4.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

Mootorliikurid
4 tase 
(esmaõpe)

sõiduautotehnik 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

60 3.08.22

● keskmin
e hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

Tekstiili, rõivaste ja 
jalatsite valmistamine

4 tase 
(esmaõpe)

sisekujundaja assistent 3.a statsionaarne 
(päevaõpe)

30 3.08.22 ● keskmin
e hinne

● vestlus

edastatakse 
meilile
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● test

4 tase 
(esmaõpe)

kergete rõivaste rätsep 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 3.08.22
● keskmin

e hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

2.1.2. VENE ÕPPIJALE SUUNATUD ÕPE (dokumentide esitamine 13.06.2021- 29.07.2022, millele järgneb vastuvõtukatse lähtuvalt eriala vastuvõtu nõudest)

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi Õppeaeg Õppevorm Koolituskohti
Vestluse ja 
testi aeg

Vastuvõtu 
nõuded

Vestluse 
kellaaeg

Elektroonika ja 
automaatika

4 tase 
(esmaõpe)

mehhatroonik 3.a 
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 4.08.22
● keskmi

ne hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

Andmebaasid ja 
võrgudisain

4 tase 
(esmaõpe)

noorem tarkvaraarendaja 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmi
ne hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

Tarkvara ja rakenduste 
arendus

4 tase 
(esmaõpe

logistika IT süsteemide 
nooremspetsialist

3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmi
ne hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

4 tase 
(esmaõpe

tööstusinformaatik 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

25 2.08.22

● keskmi
ne hinne

● test
● vestlus

edastatakse 
meilile

Mehaanika ja 
metallitöötlus

4 tase 
(esmaõpe)

roboti operaator 3.a
Statsionaarne 
(päevane)

30 4.08.22 ● vestlus
edastatakse 
meilile

Tekstiili, rõivaste ja 
jalatsite valmistamine

4 tase 
(esmaõpe)

kergete rõivaste rätsep 3.a 
statsionaarne 
(päevaõpe)

30 3.08.22 ● vestlus
edastatakse 
meilile

Transporditeenused
4 tase 
(esmaõpe)

veokorraldaja-logistik 3.a
statsionaarne 
(päevaõpe)

60 2.08.22
● keskmi

ne hinne
● vestlus

edastatakse 
meilile

2



2.2. KESKKOOLI BAASIL 
2.2.1 EESTI ÕPPEKEEL (dokumentide esitamine 13.06.2022- 5.08.2022, millele järgneb vastuvõtukatse lähtuvalt eriala vastuvõtu nõudest)

Õppekavarühm Õppetase
Õppekava 
nimi

Õppeaeg Õppevorm Koolituskohti
Vestluse
ja testi 
aeg

Vestluse 
kellaaeg

Vastuvõtu nõuded

Elektrienergia ja 
energeetika

4 tase 
(esmaõpe)

külmatehnik 2.a
mittestatsionaarne 
(10x 2 päevast R,L 
õppesessi)

15 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus 

5 tase 
(jätkuõpe)

külmatehnika 
paigaldusjuht

1.a
mittestatsionaarne 
(10x 2 päevast R,L 
õppesessi)

15 11.08.22
edastatakse
meilile

● külmamehaaniku 4. taseme 
kutse või sellele vastavad kompetentsid

● 1.a töökogemus
● vestlus

Elektroonika ja 
automaatika

4 tase 
(esmaõpe)

mehhatroonik 2.a 

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

20/20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

Juuksuritöö- ja 
iluteenindus

4 tase 
(esmaõpe)

juuksur
1.a 6 
kuud

statsionaarne õpe 
(päevaõpe)

20/20
9.08.22 edastatakse

meilile
● vestlus 

5 tase 
(jätkuõpe)

meisterjuuksur 6. kuud
mittestatsionaarne 
õpe (6x 3 P,E,T 
päevast õppesessi)

15
11.10.22 edastatakse

meilile

● 4.taseme juuksuri kutse või 
sellele vastavad kompetentsid

● 1-2.a juuksuritöö kogemus
● vestlus
● õppetasu 170 eurot/kuus

Andmebaasid ja 
võrgudisain

4 tase 
(esmaõpe)

noorem 
tarkvaraarendaj
a

2.a
statsionaarne  (2x 
nädalas  E,T)

25 9.08.22
edastatakse
meilile

● keskmine hinne
● test
● vestlus

Tarkvara ja 
rakenduste 
arendus

4 tase 
(esmaõpe)

tööstusinformaa
tik

2.a
statsionaarne  (2x 
nädalas N,R)

25 9.08.22
edastatakse
meilile

● keskmine hinne
● test 
● vestlus

Hulgi-ja 
jaekaubandus

4 tase 
(esmaõpe)

E-kaubanduse 
spetsialist 

1.a
mittestatsionaarne 
õpe (9x 3 päevast 
N,R.L õppesessi)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● test
● vestlus

5 tase 
(esmaõpe)

müügikorraldaj
a

2.a
mittestatsionaarne 
õpe (8x 2 päevast 
E,T õppesessi)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

5 tase 
(esmaõpe)

müügiesindaja
1.a 6 
kuud

mittestatsionaarne 
õpe (8x 2 päevast 
E,T õppesessi)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

Transporditeenused 4. tase 
(esmaõpe)

veokorraldaja -
logistik

1.a 6 
kuud

statsionaarne õpe
(2x nädalas E,T) 

30 9.08.22
edastatakse
meilile

● keskmine hinne
● vestlus.

5 tase 
(jätkuõpe)

logistik 1.a statsionaarne
(I p.a 2x nädalas 

20 9.08.22 edastatakse
meilile

●4. taseme logistika valdkonna kutse või 
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K,N ja II p.a 1x 
nädalas N)

sellele vastavad kompetentsid
●erialane töökogemus
●vestlus.

Mehaanika ja 
metallitöötlus

5. tase 
(jätkuõpe)

robotitehnik 1.a
mittestatsionaarne 
õpe (10x 2 päevast 
R.L õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● 4. tasemele mehhatrooniku või 
automaatiku või roboti operaatori kutse 
või sellele vastavad kompetentsid

● vestlus.

4 tase 
(esmaõpe)

CNC freespingi
operaator

1.a 
mittestatsionaarne 
(8x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

4 tase 
(esmaõpe)

CNC treipingi 
operaator

1.a 
mittestatsionaarne 
(8x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

4 tase 
(esmaõpe)

CNC 
lehtmetalli 
töötlemispinkid
e operaator 
(laserlõike või 
painutus 
pinkide 
operaator)

7.kuud
mittestatsionaarne 
(6x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

Mootorliikurid

4 tase 
(esmaõpe)

sõiduautotehnik 2.a 
statsionaarne 
(2 päeva nädalas 
E,T)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

4 tase 
(esmaõpe)

automaaler
1.a 6 
kuud 

statsionaarne 
2 päeva nädalas 
N,R)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus 

5 tase 
(jätkuõpe)

autodiagnostik 1.a 
mittestatsionaarne 
õpe (10x 2 päevast 
õppesessi R,L)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● autoalane 4. taseme kutse või 
sellele vastavad kompetentsid

● vestlus

Tekstiili, rõivaste
ja jalatsite 
valmistamine

4 tase 
(esmaõpe)

kergete rõivaste
rätsep (stilisti 
lisaoskusega)

2.a 

statsionaarne 
(päevaõpe või 4x 
nädalas, E-N 
õhtuti)

25/25 10.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

5 tase 
(jätkuõpe)

naiste 
ülerõivaste 
rätsep-stilist

1.a.
statsionaarne 
(4x nädalas, E-N 
õhtuti)

20 10.08.22
edastatakse
meilile

● 4. taseme õmblusvaldkonna 
kutsele või sellele vastavad 
kompetentsid (tasemekoolitus)

● vestlus

4 tase 
(esmaõpe)

sisustus- ja 
kodutekstiilide 
õmblemine

6.kuud 
statsionaarne 
(3x nädalas, E-K 
õhtuti)

15 11.10.22
edastatakse
meilile

● põhiharidus
● vestlus
● õppetasu 140 euotr/kuus
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2.2.2. VENE ÕPPEKEEL (dokumentide esitamine 13.06.2022- 5.08.2022, millele järgneb vastuvõtukatse lähtuvalt eriala vastuvõtu nõudest)

Õppekavarühm
Õppekava
kood

Õppekava 
nimi

Õppeaeg Õppevorm Koolituskohti
Vestluse 
ja testi 
aeg

Vestluse 
kellaaeg

Vastuvõtu nõuded

Elektroonika ja 
automaatika

4 tase 
(esmaõpe)

mehhatroonik 2.a 

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

20/20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

Andmebaasid ja 
võrgudisain 

4 tase 
(esmaõpe)

noorem 
tarkvaraarenda
ja

2.a
statsionaarne (I2x 
nädalas  N,R)

25 9.08.22
edastatakse
meilile

● keskmine hinne
● test
● vestlus

Tarkvara ja 
rakenduste 
arendus

4 tase 
(esmaõpe

tööstusinforma
atik

2.a
statsionaarne (2x 
nädalas – E,T)

25 9.08.22
edastatakse
meilile

● keskmine hinne
● test
● vestlus

Mehaanika ja 
metallitöötlus

4 tase 
(esmaõpe)

CNC 
freespingi 
operaator

1.a 
mittestatsionaarne (8
x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

4 tase 
(esmaõpe)

CNC treipingi 
operaator

1.a 
mittestatsionaarne (8
x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

4 tase 
(jätkuõpe)

CNC 
lehtmetalli 
töötlemispinki
de operaator 
(laserlõike või 
painutus 
pinkide 
operaator)

7 kuud
mittestatsionaarne 
(6 x 5 päevast 
õppesessi)

20 11.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

Transporditeenused

4 tase 
(esmaõpe)

veokorraldaja -
logistik

1.a 6 
kuud

statsionaarne 
(2x nädalas – T,K)

30 9.08.22
edastatakse
meilile

● vestlus

5 tase 
(jätkuõpe)

logistik 1.a

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

20 9.08.22
edastatakse
meilile

● 4. taseme logistika valdkonna 
kutse või sellele vastavad 
kompetentsid

●  erialane töökogemus
● vestlus
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 TALVINE VASTUVÕTT  (1.12.2022-1.03.2023)

Õppekavarühm Õppetase Õppekava nimi
Õppe
aeg

Õppevorm Õppekeel Koolituskohti
Vastuvõtu 
nõuded

Vestluse 
aeg

Märkus

Juuksuritöö- ja 
iluteenindus

4 tase 
(esmaõpe)

juuksur
1.a 6 
kuud

statsionaarne 
(õhtuõpe)

eesti 20

● keskh
aridus

● vestlu
s

10.01.23
Õppetöö 
algus 
30.01.2023

5 tase 
(jätkuõpe)

meisterjuuksur 6. kuud

mittestatsionaar
ne õpe (6 x 3 
P,E,T päevast 
sessi)

eesti
15

● 4.tase
me juuksuri 
kutse või 
sellele 
vastavad 
kompetentsid

● 1-2.a 
juuksuritöö 
kogemus

● vestlu
s

● õppet
asu 170 
eurot/kuus

10.01.23
Õppetöö 
algus 
30.01.2023

4 tase 
(jätkuõpe)

barber 6. kuud

mittestatsionaar
ne (6 x 3 
päevast E,T,K 
sessi)

eesti 20

● kesk/
põhiharidus 
juuksur 
4.taseme 
kutse või 
sellele 
vastavad 
kompetentsid

● vestlu
s

21.2.23
Õppetöö 
algus 
6.03.2023

Mootor-sõidukid 5. taseme 
(jätkuõpe)

autokeretehnik 6. kuud mittestatsionaar
ne  (1* kuus 
R,L)

eesti 15 ● keskharidus
● 4. taseme 

autoplekksep
p-
komplekteeri
ja kutse või 
sellele 
vastavad 

10.01.23 Õppetöö 
algus 
30.01.2023
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kompetentsid
● 2.a erialane 

töökogemus
● vestlu

s

5 tase
(jätkuõpe)

sõidukite kere ja 
värvitööde 
meister

1.a
mittestatsionaar
ne
(1 *x kuus R,L)

eesti 15

● keskh
aridus

● autoal
a 4. taseme 
automaalri, 
keretehniku 
kutse või 
sellele 
vastavad 
kompetentsid

● vestlu
s

21.2.23
Õppetöö 
algus 
6.03.2023

 Koolil on õigus muuta vastuvõetavate õpilaste arvu või õppevormi.
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