
PÕHIKOOLI BAASIL 

EESTI ÕPPEKEEL 

Õppekava ja õppetase Õppeaeg Õppevorm Õppekohti Kontakt/ vestluse aeg 
Vastuvõtu 

nõuded 

Elektroonika ja 
automaatika 

     

Mehhatroonik, 4. tase 

(esmaõpe) 
3a 

statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

virgo.rotenberg@tthk.ee  

5.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 

vestlus 

Robotioperaator, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

virgo.rotenberg@tthk.ee 
 5.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Andmebaasid ja võrgudisain 

Noorem tarkvara 
arendaja 4. tase 

(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee 
 04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tarkvara ja rakenduste arendus 

Logistika IT-
süsteemide 
nooremspetsialist, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee 
 04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tööstusinformaatika, 
4. tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee  
04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Hulgi- ja jaekaubandus 

Rõivamüüja 
klienditeenindaja, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

riina.tenno@tthk.ee  
06.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Transporditeenused 

Logistiku abi, 4. tase 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

leeni.rajaste@tthk.ee  
04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Mehaanika ja metallitöötlus 

Metallitöötlemispinkidel 
töötaja, 4. tase 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
20 

rein.pikner@tthk.ee 
 5.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Transporditehnika      

Sõiduautotehnik, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
60 

raivo.kruusik@tthk.ee 
 04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine 

Rätsep-stilist kergete 
rõivaste alal 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

riina.tenno@tthk.ee  
06.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Sisekujundaja 
assistent, 4. tase 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

riina.tenno@tthk.ee  
06.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

PÕHIKOOLI BAASIL 

VENE ÕPPIJALE SUUNATUD ÕPE  
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Õppekava ja õppetase Õppeaeg Õppevorm Õppekohti Kontakt/ vestluse aeg 
Vastuvõtu 

nõuded 

Energeetika ja automaatika 

Mehhatroonik, 4. tase 

(esmaõpe) 
3a 

statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

virgo.rotenberg@tthk.ee 5

.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 

vestlus 

Robotioperaator, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

virgo.rotenberg@tthk.ee 5
.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Andmebaasid ja võrgudisain 

Noorem tarkvara 
arendaja 4. tase 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee 
 04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tarkvara ja 
rakenduste arendus 

     

Logistika IT-
süsteemide 
nooremspetsialist, 4. 
tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee 
 04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tööstusinformaatika, 
4. tase (esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
25 

mart.ronk@tthk.ee  
04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Transporditeenused      

Logistiku abi, 4. tase 
(esmaõpe) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
60 

leeni.rajaste@tthk.ee  
04.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tekstiili- ja 
nahatöötlus 

     

Kergete rõivaste rätsep 
(nahktoodete 
valmistaja) 

3a 
statsionaarne 

(päevaõpe) 
30 

riina.tenno@tthk.ee  
06.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

KESKKKOOLI BAASIL 

EESTI ÕPPEKEEL 

Õppekava ja õppetase Õppeaeg Õppevorm Õppekohti Kontakt/ vestluse aeg 
Vastuvõtu 

nõuded 

Elektrienergia ja 
energeetika 

    

 

Külmatehnik, 4. tase 
(esmaõpe) 

2a 

mittestatsionaarne 

(kümme kahe 
päevast sessi) 

15 
eduard.brindfeldt@tthk.ee 

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Külmatehnika 
paigaldusjuht, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(kaheksa kahe 
päevast sessi) 

15 
eduard.brindfeldt@tthk.ee 

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Elektroonika ja 
automaatika 

    

 

Roboti operaator, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 

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

20 
virgo.rotenberg@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
keskmine hinne, 
vestlus 

Robotitehnik, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
õpe (6 x 5 päevast 
õppesessi) 

20 
virgo.rotenberg@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
keskmine hinne, 
vestlus 
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Mehhatroonik, 4. tase 
(esmaõpe) 

2a 

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

20/20 
virgo.rotenberg@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
keskmine hinne, 
vestlus 

Iluteenindus      

Meisterjuuksur, 5. tase 
(jätkuõpe)* 

5 kuud 
mittestatsionaarne 
(1xkuus 3 päeva 
P,E,T) 

20 
leili.liinak@tthk.ee  
12.10.20 kell 10.00 

juuksuri 4.taseme 
vastavad 
kutseoskused ja 
1.a juuksuritöö 
kogemus või 2.a 

juuksuritöö 
kogemus 

Juuksur, 4. tase 
(esmaõpe) 

1a 6 
kuud 

statsionaarne 
(päevane- ja 
õhtuõpe) 

20/20 
leili.liinak@tthk.ee  
12.08.20 kell 10.00 

vestlus 

Barber, 4 tase 1a 
statsionaarne 
(päevaneõpe) 20 

leili.liinak@tthk.ee  
12.08.20 kell 10.00 

vestlus 

Andmebaasid ja 
võrgudisain 

     

Noorem tarkvara 

arendaja, 4. tase 
(esmaõpe) 

2a 

mittestatsionaarne 

(päevaõpe 2x 
nädalas - N,R) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tarkvara ja 
rakenduste arendus 

     

Logistika IT-
süsteemide 
nooremspetsialist, 4. 

tase (esmaõpe) 

2a 
mittestatsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas - E.T) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tööstusinformaatik, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 
mittestatsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas - E.T) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Hulgi-ja jaekaubandus      

E-kaubanduse 
spetsialist, 4. tase 
(esmaõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
õpe (1x kuus 3 
päeva 

20 
riina.tenno@tthk.ee  
13.08.20 kell 14.00 

vestlus 

Müügikorraldaja, 5. 
tase (esmaõpe) 

2a 

mittestatsionaarne 

õpe (1x kuus 3 
päeva 

20 
riina.tenno@tthk.ee  
13.08.20 kell 14.00 

vestlus 

Transporditeenused      

Veokorraldaja -logistik, 

4. tase 

1.a 6 

kuud 

statsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas) 

30 
leeni.rajaste@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Logistik, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 

statsionaarne 
(päevaõpe, 
teisipäev ja 
kolmapäev) 

20 
leeni.rajaste@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 

logistika 
valdkonna 
tasemekoolitus 
või kutse või/ja 
töökogemus, 
vestlus 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

     

mailto:%20virgo.rotenberg@tthk.ee
mailto:%20leili.liinak@tthk.ee
mailto:%20leili.liinak@tthk.ee
mailto:%20leili.liinak@tthk.ee
mailto:%20mart.ronk@tthk.ee
mailto:%20mart.ronk@tthk.ee
mailto:%20mart.ronk@tthk.ee
http://www.tthk.ee/vastuvott/riina.tenno@tthk.ee
http://www.tthk.ee/vastuvott/riina.tenno@tthk.ee
mailto:%20leeni.rajaste@tthk.ee
mailto:%20leeni.rajaste@tthk.ee


Metallilõikepinkidel 
töötaja (CNC 
freespinkidele 
spetsialiseerumine), 4. 
tase (esmaõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(8x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Metallilõikepinkidel 
töötaja (CNC 

treipinkidele 
spetsialiseerumine), 4. 
tase (esmaõpe) 

1a 

mittestatsionaarne 

(8x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

CNC lehtmetalli 
töötlemispinkide 
operaator (laserlõike-, 
painutus-, gaasi- ja 

plasmalõike- ning 
stantspinkide 
operaatori osakutse), 
4. tase (esmaõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(9x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Transporditehnika      

Sõiduautotehnik, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 

statsionaarne 
(päevaõpe, 
esmaspäev ja 
teisipäev) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Automaaler, 4. tase 
(esmaõpe) 

1a 6 
kuud 

statsionaarne 
(päevaõpe, 
neljapäev ja 
reede) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee 
 11.08.20 kell 10.00 

vestlus 

Autoplekksepp, 4. tase 
(esmaõpe) 

1a 6 
kuud 

mittestatsionaarne 
(6 päeva kuus) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Autokeretehnik, 4. tase 6 kuud 
mittestatsionaarne 
(1x kuus R,L) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee 
 11.08.20 kell 10.00 

vestlus 

Autodiagnostik, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(1x kuus R,L) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 

autoalane kutse 
või töökogemus, 
vestlus 

Tekstiili- ja 
nahatöötlus 

     

Kergete rõivaste rätsep 
(stilisti lisaoskusega) 

2a 

statsionaarne 

(päevaõpe või 4x 
nädalas õhtuti) 

25/25 
riina.tenno@tthk.ee  
13.08.20 kell 10.00 

vestlus 

Meesterätsep - stilist, 
5. tase (jätkuõpe) 

1a 
statsionaarne (4x 
nädalas õhtuti) 

20 
riina.tenno@tthk.ee 
 13.08.20 kell 10.00 

õmblusvaldkonna 
tasemekoolitus, 
õmbleja kutse või 
töökogemus, 
vestlus 

Naiste ülerõivaste 
rätsep-stilist, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 
statsionaarne (4x 
nädalas õhtuti) 

20 
riina.tenno@tthk.ee  
13.08.20 kell 10.00 

õmblusvaldkonna 
tasemekoolitus, 
õmbleja kutse või 
töökogemus, 
vestlus 

Sisustus- ja 
kodutekstiilide 
õmblemine, 4. tase 
(esmaõpe) 

6 kuud 
statsionaarne (3x 
nädalas, õhtuti) 

15 
riina.tenno@tthk.ee  
13.08.20 kell 10.00 

vestlus 
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VENE ÕPPIJALE SUUNATUD ÕPE  

Õppekava ja õppetase Õppeaeg Õppevorm Õppekohti Kontakt/ vestluse aeg 
Vastuvõtu 

nõuded 

Elektroonika ja 
automaatika 

    

 

Roboti operaator, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 

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

20 
virgo.rotenberg@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
keskmine hinne, 
vestlus 

Mehhatroonik, 4. tase 
(esmaõpe) 

2a 

statsionaarne 
(päevane) ja 

mittestatsionaarne 
õpe (6 x 5 päevast 
õppesessi) 

20/20 
virgo.rotenberg@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
keskmine hinne, 
vestlus 

Andmebaasid ja 
võrgudisain 

     

Noorem tarkvara 
arendaja, 4. tase 
(esmaõpe) 

2a 
mittestatsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas - N,R) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tarkvara ja 
rakenduste arendus 

     

Logistika IT-
süsteemide 
nooremspetsialist, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 
mittestatsionaarne 
(päevaõpe 2x 

nädalas - E.T) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Tööstusinformaatik, 4. 
tase (esmaõpe) 

2a 
mittestatsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas - E.T) 

25 
mart.ronk@tthk.ee  
11.08.20 kell 10.00 

keskmine hinne, 
vestlus 

Mehaanika ja 
metallitöötlus 

     

Metallilõikepinkidel 
töötaja (CNC 
freespinkidele 
spetsialiseerumine), 4. 
tase (esmaõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(8x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Metallilõikepinkidel 
töötaja (CNC 
treipinkidele 
spetsialiseerumine), 4. 
tase (esmaõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(8x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

CNC lehtmetalli 
töötlemispinkide 
operaator (laserlõike-, 
painutus-, gaasi- ja 
plasmalõike- ning 
stantspinkide 
operaatori osakutse), 
4. tase (esmauõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(9x5 päevast 
sessi) 

20 
veiko.poldmaa@tthk.ee  

12.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Transporditeenused      
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Veokorraldaja -logistik, 
4. tase 

1.a 6 
kuud 

statsionaarne 
(päevaõpe 2x 
nädalas) 

30 
leeni.rajaste@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 
vestlus 

Logistik, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 

statsionaarne 
(päevaõpe, 
teisipäev ja 

kolmapäev) 

20 
leeni.rajaste@tthk.ee  

11.08.20 kell 10.00 

logistika 
valdkonna 
tasemekoolitus 
või kutse või/ja 

töökogemus, 
vestlus 

2021a TALVINE VASTUVÕTT 

KESKKOOLI BAASIL 

Eesti õppekeel 

Õppekava ja õppetase Õppeaeg Õppevorm Õppekohti Kontakt/ vestluse aeg 
Vastuvõtu 

nõuded 

Juuksuritöö- ja iluteenindus 

Juuksur, 4. tase 
(esmaõpe) 

1a 6 
kuud 

statsionaarne 
(päevane- ja 
õhtuõpe) 

20 
leili.liinak@tthk.ee  
11.01.21 kell 10.00 

vestlus 

Barber, 4 tase 1a 
statsionaarne 
(päevaneõpe) 20 

leili.liinak@tthk.ee  
11.01.21 kell 10.00 

vestlus 

Transporditehnika      

Autodiagnostik, 5. tase 
(jätkuõpe) 

1a 
mittestatsionaarne 
(1x kuus R,L) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee 
 11.01.21 kell 14.00 

keskharidus, 
autoalane kutse 
või töökogemus 

ja vestlus 

Sõidukite kere- ja 
värvitööde meister, 5. 
tase (jätkuõpe), 
õppetöö algus 
05.03.2018 

1a 
mittestatsionaarne 
(kaugõpe) 

20 
raivo.kruusik@tthk.ee  

11.01.21 kell 14.00 

autokeretehniku 
kutse või 
automaalri 4. 
taseme 
kutseoskused, 2a 
töökogemus ja 

vestlus 
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