
KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD
DOKUMENDID

1. Kutse taotlemise eeltingimused: 
1.1 3. taseme kutsete (sh osakutsete) 

keraamikaesemete valmistaja, tase 3, 
tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3,

kangakuduja osakutse,
masinkuduja osakutse,

puukäsitööline, tase 3
taotlemise eeltingimused:

1) kutsealase tasemeõppe läbimine kutseõppeasutuses (sh praktika käsitööettevõttes)
või 
koolituse läbimine meistri käe all
või
töökogemus iseseisva käsitöölisena.

1.2. 4. taseme kutsete
keraamik, tase 4,
klaasipuhuja assistent , tase 4,
tekstiilkäsitööline, tase 4,
mööblirestauraator, tase 4,
nahkkäsitöö valmistaja, tase 4,
puukäsitööline, tase 4,
sepp, tase 4 

taotlemise eeltingimused: 
1) vähemalt põhihariduse omamine, 
2) kutsealase tasemeõppe läbimine kutseõppeasutuses (sh praktika käsitööettevõttes)

või 
koolituse läbimine meistri käe all
või
töökogemus iseseisva käsitöölisena.

1.3 5. taseme kutsete 
klaasipuhuja, tase 5,
tekstiilkäsitööline, tase 5,
mööblirestauraator, tase 5,
nahkkäsitöö valmistaja, tase 5,
sepp, tase 5

taotlemise eeltingimused:
1) vähemalt keskhariduse omamine, 
2) kutsealase tasemeõppe läbimine kutseõppeasutuses (sh praktika käsitööettevõttes)

või
järjepidev iseseisva töötamise kogemus käsitöölise ja juhendajana.

1.4 Kutse tekstiilkäsitöö meister tase 6 taotlemise eeltingimused: 
1) kutselase  koolituse  (rakenduskõrghariduse  õppekava, praktika  osa  vähemalt  36  EAP)

läbimine
või 
tekstiilkäsitöö koolituskursuse ja juhtimisalase koolituse läbimine ning

2) järjepidev töötamise kogemus tekstiilkäsitöö meistri vastaval spetsialiseerumisel.

1.5 Kutse tekstiilkäsitöö meister, tase 7 taotlemise eeltingimused:



1) erialase magistriõppe läbimine (praktika osa vähemalt 30 EAP)
või
kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine ja

2) järjepidev  töötamise  kogemus  valdkonna  arendamise  alal  tekstiilkäsitöö  meistri  vastaval
spetsialiseerumisel
või
erialane kõrgharidus, erialase töö kogemus ja täiendkoolituse läbimine.

2. Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.1.   Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate  kutseeksamile  registreerimiseks  esitab  kool  kutse  andjale  
ühise avalduse kõigi taotlejate nimede ja isikukoodidega.

Kõigi käsitöö kutseala (töömaailma) kutsete taotlemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) CV,
4) erialast haridust (juhul kui on) tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopiad, v.a 3. ja 4. taseme 

kutsed ja tekstiilimeister, tase 6, kui tal on kõrgharidus,
6) tööalase tegevuse kirjeldus (vabas vormis, võib olla ka praktikapäevik) koos enesehinnangu ja 

tööandja(te) hinnanguga .
7) palgatöötajad esitavad tööandja/omaniku kinnituse oma töökogemuse kohta koos 

soovituskirjaga,
8) 6. ja 7. taseme kutsete taotlemisel eneseanalüüs,
9) 3., 4. ja 5. taseme kutsete taotlemisel tööde mapp, 6. ja 7. taseme puhul portfoolio (nõuded 

kirjeldatud hindamisstandardites),
10) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.2. Kutse taastõendamise eeltingimused
5. taseme käsitööliste ning 6. ja 7. taseme meistrite kutsete taastõendamise eeltingimused
on

1) töökogemus ja
a. kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus.

2.3. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) CV,
4) erialast haridust (juhul kui on) tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,
6) essee/eneseanalüüs, millele võib lisada nt väljaantud raamatu, ülevaate näitusetegevusest, 

koolitustegevusest, valdkonna arendustegevusest,
7) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

2.4. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
Kutsekomisjon  võib  kutse  andmise  eeltingimustele  vastavuse  arvestamisel  ja  kompetentside
hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. 



Kõik kutse taotlemiseks vajalikud dokumendivormid ning nõuded dokumentidele on leitavad kutse
andja veebilehel https://folkart.ee/.

Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast
tulenevaid erisusi.

https://folkart.ee/
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