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Kooli lühikirjeldus 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (VVTTK) asub Rapla maakonnas, Märjamaa vallas, rahulikus ja 

looduslikult kaunis Vana-Vigala külas. Kool loodi 1. mail 1920. aastal Lääne Maavalitsuse poolt ja sai 

nimeks Vigala põllutöökool. 1998. aastal nimetati kool Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliks. Kooli 

ajalooga saab lähemalt tutvuda kodulehel. 

2021/22 õppeaasta alguse seisuga on koolis 355 õpilast (sh on ca 30% HEV õpilased ja 30% tsükliõppes 

osalevad õpilased). Koolis töötab 65 töötajat, neist 42 on pedagoogilised töötajad. Õppetöö toimub 

kolmes hoones ja õpilaste kasutuses on kaasaegne, 332-kohaline õpilaskodu. Looduskeskne asukoht 

toetab keskendumisvõimet ning loob turvalise õpikeskkonna. 

Õpetamine on suunatud: 

 ‑     põhi- ja/või keskhariduse omandanud õpilastele, sh täiskasvanutele suunatud taseme-, täiend- 

ja ümberõpe; 

 ‑ hariduslike erivajadustega õpilastele; 

 ‑ põhihariduseta õpilastele; 

‑ põhihariduseta käitumisprobleemidega noortele kutseõppe pakkumiseks, 

paralleelselt põhihariduse õpingutega põhikoolis. 

2021/22 õppeaasta seisuga õpetatakse neljal õppetasemel, kaheksas erinevas õppekavarühmas (ÕKR): 

 ‑ mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika; 

 ‑ käsitöö; 

 ‑ materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit); 

 ‑ ehitus ja tsiviilrajatised; 

 ‑ majutamine ja toitlustamine; 

‑ toiduainete töötlemine; 
‑ koduteenindus; 
‑ isikuareng. 

 

 

Kooli visioon, missioon ja põhiväärtused 

Visioon - Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool on kaasaegsete õppetingimustega ja kvalifitseeritud 

õpetajaskonnaga konkurentsivõimeline kutseõppeasutus, kes suudab pakkuda õppijakeskset haridust 

õpilase sotsiaalsest või kultuuritaustast, east, soost ja õpivõimest sõltumata. 

Missioon on kindlustada õppija areng kvaliteetses kutseõppes ning kujundada tema valmisolek elus ja 

tööturul toimetulekuks vastavalt igaühe eeldustele ning võimetele. 

Põhiväärtused: 

Õppijakesksus - seame õppija esikohale ning arvestame tema eeldusi, võimeid ja vajadusi ning 

toetame sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengut. 

Avatus - oleme valmis kuulama ja rääkima ning avatud koostööks ja töötamiseks meeskonnas.  

Sallivus - oleme sallivad erinevuste suhtes, austame üksteist ja iseennast. 

Hoolivus - hoolime üksteisest ja sellest, mis meid ümbritseb, toetame keskkonnateadlikkuse 

kasvu ja väärtushoiakute kujunemist. 

Innovatiivsus - kohaneme muutuva maailmaga ja käime ajaga kaasas. 

https://vigalattk.ee/et/kooli-ajalugu
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Pühendumine - kõike mida me teeme, teeme südamega ja tunneme vastutust oma tegevuse 

eest. 

Koostöö - teeme koostööd erinevate koolisiseste struktuuriüksuste ja seotud sihtrühmadega 

(õpilased, ettevõtjad, lapsevanemad, vilistlased jne). 

Ettevõtlikkus - toetame iseseisvat mõtlemist, otsustusvõimet ning eestvedamise julgust. 

Vana-Vigala TTK tunnuslause – Kaval on õppida! 

 

 

Strateegilised eesmärgid ja tulemusnäitajad 

Strateegiline eesmärk 1. 

Õpe on kaasaegne ja valikuterohke, õppijakeskne, koostööl põhinev ning tööturu vajadustele 

vastav. 

Tabel 1. Õppe- ja kasvatustööd iseloomustavad tulemusnäitajad alaeesmärkide kaupa ja planeeritavad sihttasemed. 

Alaeesmärk 1.1. Kutseõppe võimalused on paindlikud ja mitmekesised 

Näitaja 
Tegelik Sihttase 

2021 2022 2023 2024 2025 

Õppijate arv tasemeõppes 355 300< 300< 300< 300< 

Uute õppekavade arv ¹ 1 0 1 0 1 

Täiskasvanute täienduskoolituste arv 4 4 4 4 4 

Õpirändel (Erasmus+) osalenud õpilaste arv ja 

osakaal kogu kooli õpilaste arvust², %  

2 

0,6% 
20 

6,7% 

14 

4,7% 

12 

4% 

12 

4% 

Õppijate kooliga rahulolu üleriigilise rahulolu 

uuringu järgi (õpilaste hinnang 1-5) 
4,2 4< 4< 4< 4< 

Alaeesmärk 1.2. Õpe toetab õppija digipädevuse arengut 

Näitaja 
Tegelik Sihttase 

2021 2022 2023 2024 2025 

Kasutatavate e-kursuste ja õpiobjektide arv 

õppekavarühmas 

8 10 12 14 16 

Õppetöös kasutatavate digitaalsete 

õpikeskkondade arv³ (Tahvli väljavõtte alusel) 
10 12 14 16 18 

Koolisisene digipädevustest⁴ - - ✓ ✓ ✓ 

Alaeesmärk 1.3. Tugiteenused toetavad õpilaste kutsehariduse omandamist ja tööellu suundumist 

Näitaja 
Tegelik 2020 Sihttase 

Eesti VVTTK 2022 2023 2024 2025 

https://sisu.ut.ee/opiobjekt/1-mis-%C3%B5piobjekt
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Õppetöö katkestajate osakaal kutsehariduses 

kokku⁵, % 
19,2 18 17,5 17 16,5 16 

Kutsehariduse nominaalajaga lõpetajate 

osakaal⁵, % 
56,1 56,4 57 58 59 60 

Kutsekeskhariduse nominaalajaga lõpetajate 

osakaal⁵, % 
54,1 57,4 58 59 60 61 

Kutseeksami edukalt sooritanute osakaal 

lõpetajatest⁵, % 
69,6 62,5 63 64 65 66 

Erivajadusega õppijate osakaal õpilaste arvust⁶ ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ ⅓ 

Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv 

kutseõppeasutuses⁷ 
18,4 12,1 12 12 11 11 

Õpetajate rahulolu võimalustega hariduslike 
erivajadustega õppijate õpetamiseks 
üleriigilise rahulolu uuringu järgi⁸ 
(õpetajate hinnang 1-5) 

2021 

- - 4< - 3,6 4,3 

Alaeesmärk 1.4. Koostöö kooli ja töömaailma vahel on õppijat toetav 

Näitaja 

Tegelik 2021 Sihttase  

Eesti VVTTK 2022 2023 2024 2025 

Ettevõtjate/eriala spetsialistide osakaal õpetajaskonnast, 

% 

26 27 28 29 30 

Tunnustatud praktikaettevõtete arv⁸ 20 20 10< 10< 10< 

Praktika toimumise ajal külastatud praktikaettevõtete 

osakaal kutsekeskharidusõppes, % 
100 100 100 100 100 

Õppijate rahulolu praktikakorraldusega 

üleriigilise rahulolu uuringu järgi (õpilaste 

hinnang 1-5) 

4 4 4< 4< 4< 4< 

¹ - Uute õppekavade all on mõeldud neid õppekavu, mida pole VVTTK-s varem õpetatud, mitte 

olemasolevaid, mida on uuendatud tulenevalt muutuvast kutsestandardist. Uued õppekavad/erialad 
mitmekesistavad õppimisvõimalusi. 

² -2022 ja 2023 aasta näitaja kajastab koroona tõttu realiseerumata õpirännete jääke. Meie kooli 

õpilaste arvu ja võimekust arvestades on realistlik suurusjärk 10-15 õpilast aastas. 

³ - digitaalne õpikeskkond  kui vahend on orienteeritud õppeprotsessi enda läbiviimisele veebis, mis 

võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse 

(juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). 

⁴ - koolisisene digipädevustest hindab õpilaste digipädevust 5 palli süsteemis ja töötatakse välja 

hiljemalt 2022 aasta lõpuks . 

⁵ - üleriigilised tulemus- ja tõhususnäitajad, mille alusel hinnatakse Eesti konkurentsivõimet Euroopas 

(mõõdikute selgitused Haridussilmas). 

⁶ - raampõhimõtteks on HEV õpilaste osakaal kolmandiku piires kooli õpilaste üldarvust, et tagada 
intellektuaalselt ja sotsiaalselt eluterve õhkkond, mis soodustab erivajadustega õpilaste normaalse 

https://www2.just.ee/ehis/statistilised_tabelid/kutsehariduse_tulemuslikkus_metoodika.pdf
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integreerumise igapäevaellu ning sotsiaalsete oskuste arenemise. Põhjendatud juhtudel on kool 

valmis ajutiselt HEV õpilaste arvu suurendama pooleni kooli õpilaste üldarvust. 

⁷ - lähtuvalt sellest, et u. ⅓ õppijatest on haridusliku erivajadusega õppijad, on ka personali vajadus 

suurem. Haridusliku erivajadusega õpilane vajab rohkem individuaalset lähenemist. 

⁸ - riiklikke õpetajate rahuloluküsitlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga üle kolme aasta. 
⁹ - 2023 aastal lõppeb projekt, mille toel on praktikaettevõtteid tunnustatud. Peale projekti lõppemist 
ei ole reaalne samas mahus jätkata, aga eesmärgiks on seatud tunnustada vähemalt 10 ettevõtet 
aastas. 

 

 

Strateegiline eesmärk 2. 

Õppetööväline huvitegevus on valikuterohke ja lõimitud tasemeõppega ning toetab ametialast 

enesearengut, sotsiaalset aktiivsust, tervislikke eluviise ja elukestvat õpet. 

Tabel 2. Õppetöövälist huvitegevust iseloomustavad tulemusnäitajad ja planeeritavad sihttasemed. 

Alaeesmärk 2.1. Ametialane areng on toetatud 

Näitaja 

Tegelik 2021 Sihttase  

Eesti VVTTK 2022 2023 2024 2025 

Erialaringide arv¹ 1 1 1 1 1 

Õppereiside arv ettevõtetesse sh messide külastused 11 10 10 10 10 

Alaeesmärk 2.2. Võimalused tervislike eluviiside järgimiseks on tagatud 

Spordiringide arv 6 6 6 6 6 

Koolisiseste spordivõistluste arv 8 8 8 8 8 

Alaeesmärk 2.3. Lisa oskuste omandamine on toetatud 

Loomeringide arv 3 3 3 3 3 

Alaeesmärk 2.4. Algatusvõime ja sotsiaalne aktiivsus on toetatud 

Õpilasesinduse koosolekute arv õppeaastas² 10 10 10 10 10 

Õpilaste rahulolu huviringidega üleriigilise 

rahulolu uuringu järgi (õpilaste osakaal, 

kes vastasid pigem nõus ja täiesti nõus) % 

61,7 65,4 65< 65< 65< 65< 

¹ - erialaringid toetavad erialast arengut õppetöövälisel ajal. 
² - õpilasesindus toetab õpilaste algatusvõimet, sest kutsekeskhariduse õpilased vajavad nii ürituste 
korraldamisel kui võimalike omaalgatuste elluviimisel lisatuge. 

 

 

https://harno.ee/riiklikud-rahulolukusitlused#rahuloluksitlused-k


7 

 

Strateegiline eesmärk 3. 

Kooli juhtimine on tõenduspõhine ja koolis töötavad kvalifitseeritud ning erialaselt pädevad 

õpetajad. 

Tabel 3. Eestvedamist ja juhtimist sh. personalijuhtimist iseloomustavad tulemusnäitajad ja planeeritavad sihttasemed. 

Alaeesmärk 3.1. Õpetajad on motiveeritud, erialaselt pädevad ja kvalifikatsioonile vastavad 

Näitaja 
Tegelik 2021 Sihttase 

Eesti VVTTK 2022 2023 2024 2025 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate 

õpetajate osakaal kutseõppeasutuses¹, % 
86,1 97,4 98 98 98 98 

Koolitustel ja stažeerimisel osalenud õpetajate 

osakaal õpetajate üldarvust, % 
36 40 40 40 40 

Õpirändel (Erasmus+) osalenud haridustöötajate 

arv (sh välismaalt meile planeeritud spetsialistid) 
0 11 10 8 8 

Sisseostetud meeskonnakoolituste arv 2 1< 1< 1< 1< 

Haridustehnoloogi korraldatud sisekoolituste arv 

aastas (Google sisekalendri andmed) 
17 20 20 20 20 

Õpetajate rahulolu enesetõhususega 

üleriigilise rahulolu uuringu järgi 

(õpetajate hinnang 1-5) 

4,5 4,5 4,5< 4,5< 4,5< 4,5< 

Alaeesmärk 3.2. Juhtimine on läbipaistev ja tõenduspõhine 

Õpetajate rahulolu kooli juhtimisega 
üleriigilise rahulolu uuringu järgi 
(õpetajate 
hinnang 1-5; hinnatud 4 faktori 

aritmeetiline keskmine - koostöö 

edendamine; nõudlikkus; tagasiside; 

tulevik) 

3,9 3,6 3,9< 3,9< 4< 4< 

¹ - näitaja Haridussilma andmetel. Arvestus põhineb EHIS-e andmetel ehk töölepinguga töötavatel 
õpetajatel. 

 

Strateegiline eesmärk 4. 

Õppe- ja olmekeskkond on kaasaegne, õppeprotsessi toetav ning töötervishoiu ja tööohutuse 

nõuetele vastav. 

Tabel 4. Õppe- ja olmekeskkonda iseloomustavad tulemusnäitajad ja planeeritavad sihttasemed. 

Alaeesmärk 4.1. Kaasaegse digi- ja infotaristu olemasolu ning ligipääs on tagatud 

Näitaja 

Tegelik 2021 Sihttase 

Eesti VVTTK 2022 2023 2024 2025 

Võrk ja digiturve 

(tase Digipeegli raporti alusel A-E)¹ 
C B B C C C 



8 

 

Digiseadmed 

(tase Digipeegli raporti alusel A-E)¹ 
C B B C C C 

Tarkvara ja teenused, infosüsteemid 

(tase Digipeegli raporti alusel A-E)¹ 
C B B C C C 

Alaeesmärk 4.2. Õpiväljundite saavutamist toetavad õpperuumid ja vahendid on kaasaegsed 

ning vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele kõigil erialadel 

Õppijate rahulolu õpperuumide, -vahendite ja 

-materjalidega üleriigilise rahulolu uuringu 

järgi (õpilaste hinnang 1-5) 

4,1 4 4< 4< 4< 4< 

Õpetajate rahulolu ruumidega üleriigilise 

rahulolu uuringu järgi (õpetajate hinnang 1-5) 
4,2 3,9 4< 4< 4< 4< 

Ruumide kaasajastamisse planeeritud eelarvevahendid 

(summa ja % eelarvest) 

10 000 

0,7% 

    

¹ - Digipeegel on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ja Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi 

koostöös loodud enesehindamise mudel kutseõppeasutuste digiküpsuse seireks ja hindamiseks. 

 

 

Arengukava koostamise alusdokumendid 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli arengukava koostamine lähtub Kutseõppeasutuse seadusest 

ptk 2, § 6. Kooli sihiseadel ja eesmärkide püstitamisel lähtuti järgmistest dokumentidest: 

⁻ Euroopa nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet,

 sotsiaalset õiglust ja toimetulekut toetava kutsehariduse kohta; 

 ⁻ Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035; 

 ⁻ Riigikoolide kvaliteedikokkulepe; 

 ⁻ Kutseõppe kvaliteedi hindamise otsused ja aruanded; 

 ⁻ Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2026; 

 ⁻ OSKA valdkondlikud uuringuid; 

⁻ Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate

 kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord. 

https://kutse.digipeegel.ee/web/index#slug-front
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&qid=1607076420860&from=ET
https://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_haridusvaldkonna_arengukava_2035_seisuga_2020.03.27.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/kvaliteedikokkulepe_1.september_2018.pdf
https://ekka.edu.ee/kutseoppe-kvaliteedi-hindamine/hindamisotsused-ja-aruanded/
https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2026_lyhikirjeldus.pdf
https://haridusportaal.edu.ee/valdkonnad
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082013016?leiaKehtiv

