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2011/2012 ÕPPEAASTA EESMÄRGID 

 Jätkub õppekavade arendus ja uute õppekavade väljatöötamine 

 ÕKE ja VÕTA süsteemi edasiarendamine 

 Uute sisekorraeeskirjade kehtestamine 

 Efektiivsem kontroll ja jälgimine õppekorralduseeskirja täitmise üle 

 ÕIS-i ja kooli kodulehekülje edasiarendamine 

 Kutseeksamite ja koolieksamite ühitamine 

 Koolisiseste kutsevõistluste korraldamine 

 Projektitöös õpilastele välispraktika võimaluste laiendamine 

 IKT vahendite kaasajastamine 

 Praktikavõrgustike arendamine 

 Õppekavade akrediteerimine ärikorralduse, arvutid ja arvutivõrgud ning autotehniku 

erialadel 

 Õppehoonete efektiivne ja majanduslikule kokkuhoiule orienteeritud kasutamine 

 Õpilaskodu väljaehitamine õppeaasta lõpuks 

VISIOON 

Hea mainega tunnustatud õppekeskkonnaga parimaid töötajaid koolitav 
kutseõppeasutus 

MISSIOON 

Koostöös tööandjatega kaasaegsete kutseoskustega parimate töötajate 
koolitamine ja aktiivne osalemine regionaalses arendustegevuses 
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Sissejuhatus 

Riina Müürsepp, direktor 

 

Ei ole mõtet loota, et sirge püsib tee 
Tõrvatilk võib leida ka magusaima mee. 

Kuid karid ongi selleks, et saaks me merele 
Ja takistused selleks, et saaks hamba verele. 

(Jan Kaus) 

 

Valisin need sõnad sissejuhatuseks seetõttu, et õppeaasta 2011/2012 möödus kui 

linnulennul ja tundus, et elu on muutumas stabiilsemaks. Aga ikka ja jälle toimub midagi 

sellist, mis mõjutab koolielu kas otsesemal või kaudsemal moel. Nagu looduses nii ka 

igapäevaelus on mõni päev päikeseline, teine tumedais pilvis. 

Möödunud õppeaasta jääb meelde eelkõige uue auto- ja metallitöö erialade praktikabaasi 

valmimisega, täiskasvanute täiendkoolituse kolimisega südalinnast Niiduparki, 

suurepärase galaõhtusöögiga maailma turismikoolide direktoritele, ministrite Jaak 

Aaviksoo, Siim Kiisleri ja Juhan Partsi koolikülastustega, infosüsteemide 

edasiarendamisega, praktikakorralduse paranemise ja õpirändeprojektide osakaalu 

kasvuga. Tihemetsas sai korda mõisahoone välisilme ja valmis uus küttesüsteem. 

Samal ajal tõusis uuesti õpilaste väljalangevus, kõige paremini ei õnnestunud 

arvutivaldkonna akrediteerimine, tekkisid probleemid Euroopa Liidu vahenditest tehtud 

investeeringute tõendamisel, meie hulgast lahkus kauaaegne kooli karjäärikoordinaator 

Valdeko Gailit, töölt lahkus arenguosakonna juhataja Indrek Kaldo. 

Kokkuvõttes oli töökas ja toimekas aasta oma rõõmude ja muredega. Järgnev 

aastaraamat teeb sellele ringi peale ja juhatab sisse kooli kümnenda tööaasta, mille 

alguseks valmib ka viimane ehitus meie õppekompleksis - uus õpilaskodu 185 kohaga. 

Tänan kõiki tööka aasta eest ja soovin jätkuvat teotahet ja tervist meile kõigile!  
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Ülevaade töötajaskonnast  

Ella Laur, personalijuht 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (edaspidi PKHK) personalitööd toetab 

personalidokumentide kogumik, on loodud personali ja koolituste elektroonilised 

andmebaasid. Personalivoolavus ehk omal soovil töölt lahkunute arv on alla 5%, mis on 

väga hea näitaja. Loodud on tugisüsteem uutele töötajatele ja juurutatud 

sisseelamisprogramm, uutele töötajatele määratakse mentorid.  

PKHK 2011. aasta. 31. detsembri seisuga töötas 176 töötajat, mis on viie töötaja võrra 

vähem kui 31.12.2010 (181) seisuga ja on kõige madalam näitaja viimase viie aasta 

jooksul (vt tabel 1).  

31. detsembri 2011 seisuga PKHK-s töötas (struktuuriline jaotus esitatud põhigruppide 

lõikes, vt joonis 1): 

7 juhti, sealhulgas 2 tippjuhti  (2010 –   8); 

12 tippspetsialisti    (2010 – 12); 

93 pedagoogi     (2010 – 90); 

44 keskastmespetsialisti   (2010 – 49); 

20 töölist     (2010 – 22). 

 

 

Joonis 1. Töötajate jaotus põhigruppide lõikes 2011 

 

Esitatud andmetest nähtub, et võrreldes 2010. aasta andmetega on juhtide, 

pedagoogiliste töötajate ja tööliste arv vähenenud (vastavalt ühe, kolme  ja kahe võrra). 

Tippspetsialistide arv on jäänud samaks. Pedagoogiline koosseis moodustab 53% 

kogupersonalist. Pedagoogilist tööd tegi kokku 108 kooli töötajat. 
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Personalivoolavus 2011. aastal oli 4,97% ehk 0,47% võrra madalam kui 2010. aastal.  

Seisuga: Töötajate 
arv 

Töölt 
vabastatud 
töötajate arv 

Tööle 
asunud 
töötajate 
arv 

Personali 
voolavus 

(kõik 
põhjused) 

Personali 
voolavus 

(omal 
soovil) 

31.12.2011 176 17 12 9,7% 4,5% (8) 

1.12.2010 181 19 15 10,5% 4,97% (9) 

31.12.2009 185 17 9 9,2% 2,7% (5) 

31.12.2008 193 16 23 8,3% 4,7% (9) 

31.12.2007 186 18 20 9,7% 9,1% (17) 

Tabel 1. Töötajate arv aastate lõikes ja personalivoolavuse näitajad 

 

Töölt vabastati 17 töötajat (2010– 19), sealhulgas (põhigruppide lõikes): 1 juht; 1 

tippspetsialist; 4 pedagoogi (omal soovil); 9 keskastmespetsialisti; 2 töölist.  

Töölt vabastamise põhjused olid järgnevad: kokkuleppel (omal soovil) – 8, koondatud – 

5, muud põhjused- 4. Tööle võeti 12 uut töötajat (2010– 15), sealhulgas (põhigruppide 

lõikes): 1 tippspetsialist; 4 pedagoogi; 7 keskastmespetsialisti (samas vabastati 9 

keskastmespetsialisti). 

Kõige intensiivsem personaliliikumine oli keskastmespetsialistide põhigrupis. Põhjused 

olid erinevad: koondamine, elu- ja/või töökoha vahetus, asendustöö seoses 

lapsehoolduspuhkusega jms. Uusi ametikohti oli loodud kolm, sh õpilaskodu 

projektijuht, auto- ja metalliõppetöökoja juhataja ning teenindusõppeosakonna juhataja 

asetäitja. 

Töötajate vanuseline jaotus on esitatud joonisena (vt joonis 2). Alla 30-aastaste 

vanusegruppi kuulus 15 töötajatest (8,5%), 31-40aastaste vanusegruppi 26 (14,8%), 41-

50aastaste vanusegruppi 54 (30,7%), 51-60aastaste vanusegruppi 61 (34,6%) ja üle 60 – 

20 (11,4%). 

Kooli töötajate keskmine vanus 48 aastat, kõik vanusegrupid on esindatud. Vanuseline 

jaotus on tasakaalus, millel on positiivne mõju organisatsioonikultuuri üldisele arengule 

ja edendamisele. 
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Joonis 2. Kooli töötajate vanuseline jaotus/Joonis 3. Pedagoogide vanuseline jaotus 
 
Alla 30-aastaste vanusegruppi kuulus 5 pedagoogi (5,4%), 31-40aastaste vanusegruppi 

13 (14%), 41-50aastaste vanusegruppi 26 (27,9%), 51-60aastaste vanusegruppi 37 

(39,8%) ja üle 60 – 12 (12,9%). Suurema osa (kokku 68%) moodustasid pedagoogid 

vanuses 41-60a.  

Ka pedagoogilises koosseisus on esitatud kõik vanusegrupid. Pedagoogilise personali 

keskmine vanus 2011 oli 50 aastat, 2010 oli 49 aastat. Pedagoogide keskmine vanus on 

veidi kõrgem kui kogupersonali keskmine vanus (48 a). Endiselt domineerib „kuldse 

vanuse“ grupp, kes eelduste järgi on sotsiaalselt küpsed ja eneseteadlikud isikud.  

Kõrgharidusega töötajad moodustasid 2011. aastal 63% (111) kogu töötajaskonnast. 

Keskeriharidust omavate töötajate osakaal oli 9,1% (16), kutsekeskharidusega 21% 

(37), keskharidusega 6,3% (11) ja põhiharidusega 0,6% (1). Kõik juhtkonna liikmed, 

tippspetsialistid ja õpetajad omavad kõrgharidust. Ka kutseõpetajate haridustase on 

näidanud positiivset arengusuunda. 70% (44) kutseõpetajaid omab kõrgharidust, 11,1% 

(7) keskeriharidust, 17,4% (11) kutsekeskharidust ja 1,5% (1) keskharidust. 

Tasemeõppes omandas tasemeharidust 14 töötajat. 

Tööalaseid täiendkoolitusi oli läbitud kokku mahus 8956 tundi (sealhulgas: tööalased 

koolitused- 6082 tundi, pedagoogilist tööd toetavad koolitused- 1360 tundi, 

stažeerimine- 96 tundi, iseseisev enesetäiendamine- 796 tundi ja muu- 622 tundi). 

Keskmine koolitustundide arv ühe töötaja kohta on tõusnud ja oli 50,9 tundi (2010 aastal 

44,5 tundi) aastas. 
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Finants- ja haldustegevus 

Elve Lääts, direktori asetäitja finants- ja haldusalal 

 

2011. aasta eelarve oli jätkuvalt suunatud kokkuhoidlikule ja säästlikule majandamisele. 

Eelarve kogumaht 2011. aastal moodustas koos projektidega 7,6 miljonit (edaspidi – 

mln) eurot ilma projektideta 4,15 mln eurot ja eelmiste perioodide ületulnud vahendid 

0,17 mln eurot (2% eelarvest). 

Riigieelarvelised eraldised (koos õppetoetuste ja õppelaenudega) moodustasid 2,63 mln 

eurot ehk 63,4%. Riigieelarve tegevuskulude arvestuse aluseks oli 2011. aastaks 

kinnitatud riiklik koolitustellimus – 1184 koolituskohta, baasmaksumusega 1262 eurot. 

Õpilastele ette nähtud sotsiaaltoetusi eraldati 2011. aasta riigieelarvest kogusummas 

0,48 mln eurot. 

Erinevate projektide sihtfinantseerimiseks eraldati 3,4 mln eurot ehk 45% eelarve 

kogumahust. Omatulu täpsustatud maht moodustas kogueelarvest projektidega koos 

18% ilma 32,3% summas 1,34 mln eurot. 

Tulud kokku ilma projektivahenditeta täideti 99,03 %-liselt, summas 4,11 mln eurot, kus 

omatulu täitmine moodustas tulude kogumahust 1,3 e mln eurot, ehk 31,7%. 

Olulisemad omatuluüksused tulude täitmisel olid: 

 Metsamaterjali müük 691 493 eurot (täitmine 99,4 %) 

 Täiskasvanukoolitusteenused (sh autokool) 293 261 eurot (täitmine 86,0 %)  

 Õppesöökla ja kohvik 133 853 eurot (täitmine 118,2%) 

 Õpilaskodu teenus 36 441 eurot (täitmine 85,1 %) 

 Ruumide kasutamine 24 838 eurot (täitmine 103,6%) 

Jätkuvalt on heameel tõdeda, et omatulubaas toetas suuresti kooli igapäevast tegevust 

ning aitas kaasa kooli jätkuvale arengule. Suuremad omatuluüksused ületasid esialgselt 

eelarves planeeritud mahte olulisel määral. Nii kujunes oodatust suuremaks 

metsamaterjali müügist saadav tulu, täiskasvanuosakonna tõhus töö tagas läbiviidavate 

kursuste mahu kasvu. Hästi toimis toitlustamisega seotud tegevus õppesööklas. 

Kulud kokku täideti 97,9 %-liselt, koos projektivahenditega summas 7,7 mln eurot, ilma 

projektideta summas 4,06 mln eurot, millest omakorda investeeringud moodustasid 0,06 
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mln eurot, sotsiaaltoetused 0,47 mln eurot, tööjõukulud 2,3 mln eurot (täituvus 98 %), 

majandamiskulud 1,1 mln eurot (täituvus 96,5 %), muud tegevuskulud 0,12 mln eurot ja 

sihtfinantseerimine (projektivahendid) 3,6 mln eurot. 

Lisaks projektivahenditele teostati investeeringutena lisaehitustööd Niidupargi D 

õppekorpuse põrandate kandevõime suurendamiseks ning õppemetskonda soetati 

põhivarana kettniiduk. Suurematest remonttöödest teostati Niidupargi A korpuse 0 

korruse kolme õppeklassi kohandamine õmbluseriala õppeks, kus teostati elektritöid. 

Väiksemad parandustööd teostati ehituseriala õpilaste abiga. Kasutusrendile võeti üks 

väikeveok õppemetskonna majandustegevuse tarvis. 

Enamus õppeklassides tagati videovahendite olemasolu, selleks soetati 6 uut 

videoprojektorit. Erialaõppevahendeid uuendati eelkõige tehnikaõppeosakonna 

ehituserialade osas. 

Omatulu jääk 2011. a lõpus moodustas 21 047, 18 eurot, mis suunati 2012. aasta 

eelarvesse. Kokkuvõttes jäi kool 2011. a eelarve täitmisega taaskord rahule ning 

arengukava tegevuskavas ettenähtud eesmärgid said enamalt jaolt täidetud. 

Bilansimaht 2011. aastal oli 19,1 mln eurot. Võrreldes 2010. aastaga väga suuri 

muudatusi ei toimunud. Seisuga 31.12. oli ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 13 403 

eurot (11 nõuet). Lootusetuks kanti nõudeid summas 2117 eurot (25 juhtumit). Arvele 

võeti 71 põhivara, maha kanti 29 põhivara. Väikevara soetati 95 ühikut ja maha kanti 

150 ühikut.  

Projekte viidi läbi 2011. a kokku 27, riigihankeid teostati 12 korral. 

On heameel tõdeda, et teistkordselt hinnati kooli nõukogu poolt 2011. a majandusaasta 

aruanne ja koos sellega kogu kooli tegevus väga heaks. 2011. a majandusaastaaruandega 

saab lähemalt tutvuda kooli kodulehel  

2012. aastaks arengukava tegevuskavas planeeritud tegevused on rahastatud 

riigieelarvest hariduskuludeks ettenähtud vahenditest, omatuludena teenitavatest 

vahenditest, Euroopa Liidu struktuurfondide (ERF) II perioodiga seotud välisabi 

vahenditest ning muudest projektivahenditest.  

Planeeritud tulud kokku ilma projektivahenditeta moodustavad 2012. a eelarves 3 876 

555,58 eurot. 
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Riigieelarvest on 2012. a ette nähtud tegevuskuludeks (art 5) 2 155 370 eurot (osakaal 

kogutuludest 55,8%), millest 75% summas 1 616 530 eurot kasutatakse 

personalikuludeks ning 25% summas 538 840 eurot majandamiskuludeks. 

Tegevuskulude arvestamise aluseks on:  

 2012. aastaks kinnitatud riiklik koolitustellimuse arv - 1223 koolituskohta (tõus 

võrreldes 2011. a 3,3%) ; 

 Koolituskoha baasmaksumus 1262 eurot (samal tasemel aastast 2010); 

 Õpilastele ettenähtud sotsiaaltoetusi on riigieelarvest 2012. a eraldatud 

kogusummas 450 746 eurot. Õppelaenu kustutamiseks koos arvestuslike 

maksudega (art 505,506) on 2012. a kavandatud vahendeid summas 15 057,36 

eurot. 

 Omatuludena (art 32) on planeeritud laekumisi 1188 347 eurot (osakaal 

kogutuludest 30,6 %). 

Omatulu kogumahust suurima osakaalu (56,5%) moodustab õppemetskonna 

metsamaterjali müügist planeeritav tulu summas 671 800 eurot. Täiskasvanukoolituse 

erinevate tööalase-, täiend- ja huvialakursuste (sh. autokool) korraldamisest 288 483 

eurot (osakaal omatulu kogumahust 24,3%), kooli õpilassöökla ja õppekohviku toodangu 

ja kauba müügist 102 000 eurot (osakaal omatulu kogumahust 8,6 %). Kooli 

õppetöökodades õpilaste poolt õppepraktika raames osutatavate toodangu ja teenuste 

eest planeeritakse tulusid 13 400 eurot. Kooliruumide kasutusseandmise eest 

planeeritakse laekumisi kulude katteks 11 000 eurot. 

57% 

12% 0% 

0% 

31% 

Tegevuskulud

Õpilaste toetused

Õppelaenu kustutamine

Ületulev jääk 2011. aastast

Omatulu
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Eelmisest perioodist ületulevad rahalised vahendid kokku on 21 047,18 eurot, mille 

moodustab omatulu laekumisest ületulev kassaline jääk. Seisuga 15. august 2012 on 

tulud kokku täidetud 100,5 %-liselt, sh omatulu täituvus on 101,3 % 

2012. a kulude eelarve on koostatud tasakaalus tuludega. Lähtutud on säästlikkusest ja 

kokkuhoiust ning kulude eelarve koostamisel on tuginetud arengukavale ja selle 

tegevuskavas 2012. a kavandatud tegevustest. 

Personalikuludes (art 50) on 2012. a planeeritud vahendeid 2 271 732,38 eurot, sh 1 616 

530 eurot kaetakse riigieelarve tegevuskulude arvelt. 

Personalikuludest töötasukulu (art 500) moodustab 1 677 511,3 eurot (võrrelduna 

2011. a eelarve täitmisega on kogumahu langus 1,6%). Jätkus personali vajaduse 

korrigeerimine ja ümberkorraldamine. Pargi tn õpilaskodus lõpetati tegevus 2012. a 

juunis. Hoone üleandmisega Riigikinnisvara AS-le kadus vajadus Pargi tn hoone 

majanduspersonali ülalpidamiseks.  

Majandamiskuludeks (art 55) on vahendeid planeeritud kokku 1 036 050,12 eurot, sh 

538 840 eurot kaetakse riigieelarves eraldatud tegevuskulude arvelt. Majandamiskulud 

kokku on võrreldes 2011. a tegeliku eelarve täitmise kuludega üldkokkuvõttes 

kavandatud väiksemad (langus 4,6 %). Kulud on eelarves liigitatud eraldi allikas 00, 

(eelarvelised vahendid) ja allikas 80 (omatulu vahendid) lõikes. Kulud kokku 

moodustavad 2012. aasta eelarves 3 876 555,58 eurot.  

  

Seisuga 15. august 2012 on kulud täidetud 71 %-liselt. 

17% 

61% 

22% 

Eelarvelised kulud   
2 667 161 EUR (68,8%) 

Sotsiaaltoetused

Tööjõukulu

Majandamiskulu

10% 

53% 

37% 

0% 

Omatulu arvelt tehtavad kulud 
1 209 394 EUR (31,2%) 

Maksukulu

Tööjõukulu

Majandamiskulu

Põhivara
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Erinevaid projektivahendeid kokku on kavandatud 2012. aastaks summas 2,9 mln eurot. 

Seisuga 15. august 2012 on projekte ülekooliliselt kokku 35 ning projektivahendeid on 

laekunud summas 1,7 mln eurot ja kulutatud summas 1,5 mln eurot. 

Suurim projektidest on Euroopa Liidu toetusel elukestva arendamise rakenduskava 

prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste 

õppekeskkonna kaasajastamine” raames käimasolev projekt „Niidupargi õpilaskodu 

renoveerimine ja sisustus“. Uus õpilaskodu valmis augusti lõpuks ning käivitus 2012. a 

septembris. Uue õpilaskodu valmimisega tagatakse õpilastele Niidupargis kaasaegsed 

õppe- ja elamistingimused ning kogu kompleks on terviklik ja kompaktne.   

Lisaks projektivahenditele toimus Riigi Kinnisvara AS vahendusel hoonete 

renoveerimine CO2 kvoodi vahenditest, kus 2012. a suve alguseks teostati Voltveti 

Koolituskeskuse mõisahoone fassaadi, katuse ja küttesüsteemi ehitustööd ning tähtajaga 

15. oktoober 2012 lõpevad Niidupargi õppekompleksi võimla välisfassaadi soojustus- ja 

katusetööd.  

Riigi Kinnisvara AS-le anti üle 10 kinnistut: Pargi tn õppehoone, Kabli puhkebaas ning 8 

elamispinda. Põhivarana soetati tehnikaõppeosakonda uue õppevahendina mini CNC 

pink, mis võetakse kasutusele CNC-pingioperaatori õppekava õpetamisel. Riigihankeid 

on 01. septembri 2012. a seisuga läbi viidud 15 korral. Vaidlustusi ei ole esitatud. 

Tänan kogu koolipere hea koostöö ning panuse eest finants- ja haldustegevusse! 
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TEENINDUSÕPPEOSAKOND 

Ülle Pikma, osakonnajuhataja 

 

Õppeaasta meenub kui väga töine ja meie osakonna jaoks ilma suurte muudatusteta 

tööaasta. Esimene tööaasta oli koka ja pagar-kondiitri eriala kutseõpetajal Terje Jürgensil 

ja üheks õppeaastaks liitus meiega teenindusõpetaja Kai Tarmula. Endla Kuura 

tööülesanded muutusid seoses 0,5 koormuse osakonna juhataja asetäitja ametiga ja 

minul osakonna juhatajana on olnud Endla tegemistest palju abi, on jäänud rohkem aega 

õpetajate ja õpilastega suhelda ja see teeb rõõmu. Pedagoog-metoodiku ametijärk 

omistati meie aktiivsele kehalise kasvatuse õpetajale Reet Parind’ile, pedagoogi 

ametijärk koka eriala kutseõpetajale Ingrid Ploom’ile ja vanempedagoogi ametijärk koka 

eriala kutseõpetajale Taisi Kasela’le. Taisi sai endale koka, kelneri ja pagar-kondiitri 

eriala õppekavatöörühmajuhi ülesanded ning uued kogemused kolleegide juhtimisest. 

Märtsis alustasime uue kuuekuulise kelneri õppekavaga, mõeldes pakkuda 

õppimisvõimalusi veebruaris lõpetanud koka eriala õpilastele. Sügiseni pidasid vastu ja 

said kelneri kutsetunnistuse 6 õpilast. Uue õppekavaga alustas õppetööd veel kahe aasta 

ja kuuekuuline koka eriala keskkoolijärgne õpperühm. Välja töötati logistika 

klienditeenindaja, müügikonsultandi ja puhastusteeninduse eriala õppekava 

põhikoolijärgsetele õppijatele, nendest viimane erivajadustega õpilastele. 

Meil oli rõõm saada osa mitmest ühiskoolitusest: Asko Talu koolitus „Eestvedamine“ 

Maria Talus kogu osakonna töötajatele; Tuuli Vellamaa praktilised koolitused 

„Emotsionaalse käitumisraskustega õpilaste toimetulek õppetunnis“ ja „Refleksioon ja 

eneseanalüüs õpetaja toetajana“; Katrin Aava emotsionaalne „Sotsiaalne mõjustamine ja 

manipuleerimisega toimetulek“ ning „Avalik esinemine ja kõne hääle treening“  

 29.09.2011 toimus meie koolis EUHOFA kongress, kus osalesid maailma juhtivate 

hotellikoolide juhid. See oli 50. kongress ja toimus esimest korda Ida-Euroopas. 

Akadeemiline sessioon toimus meie koolis, õhtu lõppes 5-käigulise õhtusöögiga 

Pärnu Kontserdimajas. Põhitegijad ürituse toitlustamise ja teeninduse 

organiseerimisel olid peakokk Urmas Einbaum, toitlustusjuht Kaire Vohu ning 

teenindusõpetaja Kai Tarmula. See oli suurepärane võimalus õppida koos 

õpilastega tegema midagi erilist. Väga tubli! 
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 08.-09.06.2012 toimus Pärnu Vallikäärus  Grillfesti raames toimunud 

noortevõistlusest Grillium 2012. Grillfest ribivoorus saavutasid I koha  K-09 

õpilased Kristian Talviste, Robin Must, Kalmer Ehanurm, Aleksei Pogrebnoi, 

Norman Kiik. Juhendajateks Sergei Tšekmarjov, Urmas Einbaum.  

 „Rõõmsa Koka Maja“ meeskond Grillfestil: Urmas Einbaum, Kaire Vohu, Terje 

Jürgens, Kai Tarmula, Anneli Rabbi, Riina Müürsepp. Vaieldamatult parim 

söögikoht Grillfestil! 

Õpetajad tegid väga palju ja väga head tööd ning õpilased esinesid aktiivselt ja edukalt 

kooli ja vabariigi kutsemeistrivõistlustel ning saadi suur hulk 

kutsekvalifikatsioonitunnistusi.  

Toitlustamise ja teeninduse kogemused õppeaasta jooksul andsid julgust juurde olla 

avatud ka suurematele väljakutsetele. Oli suurepärane aasta! 

  

EUHOFA konverentsi lõunasöögi teenindamiseks ollakse valmis. Pildil nii kelneri kui koka eriala õpilased. 

 

  



AASTARAAMAT 2011/2012 
 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

 

14 
Müüja ja müügikorralduse eriala õppekavatöörühm 

Kaie Pärn, õppekavatöörühma juht 

 

-

-

 

-

-

 

 

-

 

 

http://www.bauhof.ee/
http://www.lihavyrst.ee/
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-  

 

 

 

Fotol PKHK kaubanduse erialade kutsevõistlus. 

Kokk, pagar-kondiiter eriala õppekavatöörühm 

Taisi Kasela, õppekavatöörühma juht 

 

Kokk 

Koka eriala õpperühmast K-08A lõpetas kooli kutsekeskhariduse tunnistusega 17 

õpilast. Kutsekvalifikatsiooni eksami KOKK I sooritas 12 õpilast. Kokk I taotlejaid oli 14 

õpilast, kirjaliku aruande tulemuste põhjal ei pääsenud kutsekvalifikatsioonieksamile 2 

õpilast. K-08B õpperühm- kokku lõpetas veebruaris 17 õpilast. Kutsekvalifikatsioon 

KOKK I sooritas 15 õpilast. Kokk I taotlejaid 16 õpilast, lõputööga ei pääsenud 

kutsekvalifikatsioonieksamile 1 õpilane. Kokkuvõtvalt võib tulemused lugeda heaks. 

Esmakordselt organiseerisid koka eriala õpetajad uues õppehoones koolisisest kokkade 

meistrivõistlust „Kuldne kulp“. Hindamisžüriisse kuulusid ka Soome Vabariigi Kouvolan 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kaubandusalane_toidukaupade_6pik.pdf
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Seudun Ammattiopiston koka eriala spetsialistid. Võistluse võitjateks osutusid III 

kursuse õpilased Kristian Talviste ja Aleksei Pogrebnoi. 

Alates jaanuarikuust suvevaheajani tegime tihedalt koostööd Pärnu Rimi 

Hüpermarketiga. Nii koka kui ka pagar-kondiitri õpilased valmistasid degustatsiooni 

tarvis road ja pakkusid neid klientidele maitsmiseks. Koostöö jätkub uuel õppeaastal. 

Õppeaastasse 2011/2012 mahtus esmakordselt Kuressaare Ametikooliga 2 

vahetusõpilase vahetus. Märtsikuus juhendasid kutseõpetajad õpitubasid noore õppija 

nädala raames.  

Kutseõpetaja Heli Kruusamägi juhendamisel võisteldi Pärnu Kuursaali konkursil „Pärnu 

suupiste 2012“ pärnupärase suupiste väljaselgitamise eesmärgil. Osavõtjateks olid nii 

esimese kui ka teise kursuse koka eriala õpilased. Võtjaks pärjati esimese kursuse 

õpilane Kattri Hurt. 

Koos pagar-kondiitritega korraldasime aprillikuus kevadpühade teemalise näitus-müügi. 

Õpilaste juhendajateks olid pagar-kondiitri kutseõpetajad õpetajad Terje Jürgens, Helina 

Teern. 

Juunikuu teisel laupäeval toimub iga-aastane vabariiklik Eesti Piimandusmuuseumi poolt 

korraldatav piimapäev. Meie kooli esindasid piimapäeval Järvamaal Imaveres 7 

kokaeriala I-III kursuse õpilast kutseõpetaja Taisi Kasela juhendamisel. Viidi läbi 

juustudessertide-teemaline õpituba. 

 

Grillfestil valminud road.  
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Pagar-kondiiter 

Pagar-kondiitri lõpueksami sooritasid positiivselt 14 õpilast. 2 õpilast ei lubatud 

õppevõlgnevuste tõttu eksamile. 

Sügisene tordi ja pirukavalmistamise võistlus 21.09. Koolisisene kondiitrite konkurss. 

Tortide teema: “ Aastaajad“ tordivalmistamise võistlus mille käigus valiti õpilane, kes 

esindas kooli toidumessi raames toimuval noorkondiitri võistlusel 2. novembril. Kooli 

võistluse võitis Joosep Kruusmaa, kes saavutas Toidumessil viienda koha.  

Samaaegselt toimus ka pagarite koolisisesed võistlused „kihiline pirukas“. Sealt valiti 

kaks õpilast, kes läksid Noorpagari võistlustele, mis toimusid samuti toidumessi raames. 

Kooli võistluse võitsid Keidy Leas ja Anastassia Bugajeva, kes Noorpagarite võistlusel 

saavutasid 6 koha. 

Septembri viimastel päevadel valmistasid 

kolmanda kursuse õpilased viis korda 

suuremaid pirukakoguseid kui tavaliselt et 

terve koolipere saaks süüa. 

Pagar-kondiitri õpilased valmistasid 

kooliperele vaatamiseks ja ostmiseks 

toredad tordi. Lõbusaid pilte võis näha ka 

Pärnu Postimehe esikaanel.  

Pildil: Lihavõttenäitus. 04.04.2012. 

 

Hotelliteeninduse, majutusteeninduse ja kodumajanduse eriala õppekavatöörühm 

Endla Kuura, õppekavatöörühma juht 

 

Paranesid õpilaste harjutustundide läbiviimise võimalused valminud külaliskorteri näol. 

Praktikajuhendajate koolitusest võtsid osa Pärnu suuremate majutusettevõtete töötajad, 

seeläbi muutusid tihedamaks suhted õpetajate ja tööandjate vahel. Kõik 

esmakursuslased said harjutada numbritubade hooldamist hotellis Strand ja Pärnu 

hotellis. 

Valdkonna tublimad õpilased kutseõpetaja Ene Sepa eestvedamisel külastasid messi 

TOUREST 2012 ja tutvusid samal päeval ka Tallinna hotellidega - Tallink SPA & 
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Conference Hotel, Claroin Hotell Euroopa, Kalev SPA Hotell ja veekeskus ning Telegraaf 

Hotell. 

Toimusid esimesed majutamiseriala koolisisesed kutsevõistlused, võistlused võitis Triin 

Sarapik H10 õppegrupist, teiseks jäi Kerli Keiv H 10 õppegrupist ja kolmandaks Merily 

Tähemaa MT09A õppegrupist. Võistluste korraldajateks olid õpetajad Ene Sepa, Sirje 

Tamm, Kristel Sepp ja toitlustuse õppekavatöörühmast abistas õpetaja Peep Peetersoo. 

Tartu Kutsehariduskeskuses 28.-29. märtsil toimunud vabariiklikel majutusteeninduse 

kutsevõistlustel saavutas esikoha Liisa Soovere MT09A õppegrupist ja kolmanda koha 

Triin Sarapik H10 st. 

Töörühma kutseõpetajad Annely Raev, Malle Kallus ja Endla Kuura osalesid 

rahvusvahelises projektis TRANSPEDA and Folklore, mille käigus külastati 2011/2012 

õppeaastal Läti ja Soome kutseõppeasutusi, kus õpetatakse erivajadustega õpilasi. 

Projektis vahetati tööalaseid kogemusi, valmisid uued õppematerjalid ja loodi uusi 

sidemeid erinevate maade õpetajate vahel. 

11.-12. juunil 2012 toimunud kutseeksamil sai Hotelliteenindaja II kutse õpilane Kerlin 

Donzen õpperühmast H10, Hotelliteenindaja I kutse omandas 9 õpilast H10 –st ja 10 

õpilast MT09 A st.  

Neljal töörühma õpilasel avanes 0.04 – 04.05.2012 võimalus sooritada erialapraktika 

Inglismaa hotellides (pildil vasakult): Genely Paabut, Kerli Keiv, Triin Sarapik, Norman 

Malnieks, kes jäid praktikaga väga rahule ja rääkisid oma kogemustest koolis toimunud 

õpirände konverentsil. 
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Laohoidja eriala õppekavatöörühm 

Aime Harjakas, õppekavatöörühma juht 

 

Logistik-klienditeenindaja õppekava töötas välja Külli Šorin. Infotehnoloogia õpetaja 

Janne Ojala täiendas IT õpet uue programmiga. Kooli esmakursuslased koos 

rühmajuhatajatega viibisid kooli kohanemislaagris Jõulumäel. Laagris oli seminarid 

enesearendamisest, sportlikud mängud ning lõkkeõhtu. 

Toimus õppeekskursioon TNT Logistikakeskusesse ja Büroomaailma ning osalesime TV3 

saate „Võta Mind“ salvestusel. Õppeekskursioonid suurtesse keskustesse ja 

hästikorraldatud ladudesse võimaldavad õpilastel saada ettekujutuse erinevatest 

laotehnoloogiates, laotöö korraldamise vormidest, lao ülesannetest ja eesmärkidest. 

Toimus õppeekskursioon kolmanda kursuse õppuritele ja parimatele valdkonnas ning 

valdkonna õpetajatele. Muuga Konteinersadamasse ja ravimite müügiga tegeleva firma 

Magnum lattu, tutvuti antud ettevõtete tegevusega, laotehnoloogiate ja logistiliste 

tegevustega. 

Aprillikuus toimus koolisisene laopidajate kutsevõistlus, milles osales 23 laopidaja 

õppurit. Tulemused: I koht Elina Tarkus, järgnes Magdalina Tilk ning kolmas oli Kadi 

Põltsam Võitjad said ka väärilised auhinnad nii kooli poolt ja ka sponsorite poolt (K-

Rauta, Makro Ttrade , Bauhof, Kaupmees). 19 õpilast sooritasid väga edukalt riikliku 

kutseeksami ja neile omistati Kaubakäsitleja I kutse. 

Kõige suuremaks kordaminekuks on muidugi praktiliste tööde labori nurgake kabinetis  

206 B. On muretsetud peenkaubariiulid, hoiustamiseks vajaminevad tarvikud. LH 10 

õppegrupp adresseeris lao ja paigutas kaubad etteantud süsteemile riiulitele. 

Komplekteerimiskäruga ja kaupadega aitasid meid praktikabaasid Bauhof ja K-Rauta. LH 

09 õpilane Taavi Sooväli abistas kaubaaluste ja pakkekilega. On hea et nüüd on õppuritel 

võimalik kooli minilaos praktiliselt sooritada laotöö - toiminguid ja - operatsioone. 
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TEHNIKAÕPPEOSAKOND 

Jüri Puidet, osakonnajuhataja 

 

Tehnikaõppeosakonna tööplaan õppeaastaks 2011/12 oli pingeline ja mitte hõlpsalt 

täidetav. Siiski suutsime oma 49 eesmärgist ellu viia täielikult 31 ja osaliselt 7 tegevust. 

70,4%, kokkuvõtvalt hinne „hea“. 

Õppekavatöös suutsime kinnitada keevitaja õppekava ja viia sessioonõppevormi 

kinnisvarahooldaja õppekava. Tegime aastaringselt tööd CNC operaatori õppekava 

avamise ettevalmistamisega. Suur töö oli valikainete mitmekesistamine ning 

ümberpaigutamine õppekavades. Tegemata jäid mõned üldkeskhariduseta õppekavad, 

samuti täiendav õppekava RKT täitmiseks elektroonika-automaatika valdkonnas. 

Vaatasime üle valikained õppekavades, lisasime neid juurde ning viisime nad esimeselt 

kursuselt ära. 

On alustatud dialoogi õppekava ainepunktide ülekandmise osas Võrumaa 

Kutsehariduskeskuse ning Infotehnoloogia kolledžiga. 

Õppekasvatustöös peame oma suuremaks õnnestumisteks õpilastega tehtava töö 

suuremat individuaalsust aga alustades õppeaastat 488 õpilasega lõpetasime 283 

õpilasega, 105 õpilast lõpetas kooli, erinevatel põhjustel lahkus koolist 149 õpilast ehk 

väljalangevus 20,5 % on kahtlemata arv millega rahul olla ei saa. Peamiseks 

väljalangevuse põhjuseks olid õppevõlgnevused - 58,3 % väljalangevuse põhjustest. 

Kindlasti oli üheks väljalangemise põhjustajaks madal osavõtt õpingutest. 

Tehnikaõppeosakonna õpilaste puudumiste osakaal tundidest oli 15%, võrreldes 

2010/11 õppeaastaga (13,5%) suurenenud. Need on teemad milledele tuleb järgmisel 

aastal otsida edukaid lahendusi. 

Suur rõhk oli lõppenud õppeaastal osakonnas praktikakorraldusel. Leppisime kokku 

ettevõtete tunnustamisreeglistiku ning kokku tunnistasime 115 ettevõtet endale 

sobivaks praktikabaasiks. Kokku on meie erialade praktikavõrgustikus 127 ettevõtet. 

Korraldasime 11 ümarlauda tööandjatega. Suureks abiks praktikakorralduse on ka 

elektrooniline andmebaas, mis võimaldab praktikakorraldajal väljastada 

praktikalepinguid, õpilasel täita elektrooniliselt oma praktikapäevikut ning koostada 
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praktikaaruannet, firmal teha praktikapakkumisi ning vaadata praktikaaegu, anda 

elektroonilist tagasiside. 

Järjekordselt olime edukad kutseeksamite sooritamisel. Osakonna kontrollarv on 53,7% 

kutseeksamite sooritajaid kogu lõpetajate arvust. Saime tunnustuse autoerialade riikliku 

kutseeksami korraldamiseks oma uues autotöökojas. 

Akrediteerimisprotsessis oli arvutiteaduse valdkonna õppekavad. Ei 

akrediteerimiskomisjoni hinnang, ega nõukogu otsus piirduda meie akrediteerimisel 

kolme aastaga, ei olnud täit rahuldust pakkuv, ega kajastanud õppekavatöörühma 

arvates kogu tööd, mis on õppekavavaldkonnas tehtud. Ometi oli protsessis palju 

õpetlikku ning me oleme teinud rida olulisi otsuseid kuidas minna tulemuslikumalt 

edasi. 

Täiendkoolitust ühe õpetaja kohta tuli 2011/12 õppeaastal 59,8 koolitustundi, mis on 

päris kena tulemus ja annab võimaluse saadud koolitus panna järjest tõhusamalt 

teenima õppeprotsessi. 

Oli hea projektiaasta, peale tulemusliku praktikavõrgustiku projekti, said 

tehnikaõppeosakonna 8 õpilast välispraktikakogemuse, neist IT ja 

elektroonikavaldkonna tulevased spetsialistid esmakordselt. Järgmiseks aastaks 

kirjutatud vahetusprojektide arv on veel suurem, lisanduvad ka autoõpilased ja õpetajad, 

kes suunduvad Saksamaa partnerite juurde. Suur väljakutse oli 17 Prantsusmaa tisleri 

õpetaja-õpilase vastuvõtmine meie koolis ja osakonnas. 

Materiaalses plaanis täienes meie arvutipark ühe spetsiaalse CNC Cad-Cam 

töötlusprogrammidega varustatud klassiga. Suutsime ka uue autotöökoja varustada 

tänapäevase esitlustehnikaga. 

Lõppkokkuvõttes jälle üks kena kooliaasta oma murede ja rõõmudega. Et viimast oli 

tunduvalt rohkem tahan ma tänada oma 42 kolleegi osakonnast hästi tehtud töö ning 

koostöö eest. 
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Autotehniku/koostelukksepa/keevitaja õppekavatöörühm 

Mati Otsing , õppekavatöörühma juht 

 

Eelmise õppeaasta septembris valmis lõpuks kauaoodatud auto – ja metallitöökoda. 

Peamiseks ülesandeks seoses uue hoone valmimisega oli kohanemine, sisustamine ja 

õppetöö alustamine uutes kaasaegsetes tingimustes. Tundub, et see õnnestus suuremate 

piinadeta, õpilased kohanesid, õpetajad ka. Koostöös Autokutseõppe Liidu ja Eksami 

kvalifikatsioonikeskusega võrgustiku seminar koolide autotehnikute õpetajatele. 

Seminari kordaminekule andis panuse ka meie õppekavatöörühm. 

Teisel poolaastal õppekavatöörühm, autotehniku eriala õpilased ja 

kooliõpilasomavalitsuse koostöös viidi läbi lumerajasõit „PKHK Winterrace 2012“. 

Suurürituseks PKHKs ja eriti autotehnika ja metallitöökojas võib lugeda vabariikliku 

keskastme autotehnikute kutsevõistluse korraldamist 28.–29. märts 2012. Ei oska nüüd 

tagantjärele hinnata, kas koduseinad tõesti aitavad, kuid esikoht tuli meie kooli. 

Vabariikliku keskastme kutsevõistluse võitis AT 09 õpilane Tauri Villemson. Üks ei jää 

ilma teiseta. Ju siis vanema kursuse kolleegi eeskuju oli nakkav. Vabariikliku esimese 

kursuste kutsevõistluse Vana–Vigalas võitsid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse AT11 

õpilased Ken Madissoo, Romet Laasma, Tõnis Avamere. Nii Tauri Villemsoni kui 

esmakursuslaste juhendaja on kutseõpetaja Priit Auväärt. 

 

Tauri Villemsonile annab Lyons klubi poolt kingituse üle Elmar Trink.  
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Ehitusvaldkonna õppekavatöörühm 

Rita Pillisner, õppekavatöörühma juht 

 

Sügis algas töörühmal huvitavate projektidega. Teleproduktsiooni firma Osakond 

koostöös SA Innove ja Kanal 2-ga pakkusid koostööd uues saatesarjas „Tuuni mu mõisa“, 

kus meie õppekavarühmast lõid kaasa ehitusviimistluse eriala õpilased Merin Varendi, 

Marilin Tammik ja Ivo Orav. 

Õppeaastat alustasime veel ühe uue projekti käivitamisega. Selleks oli Karli Edo 

eestvedamisel „Palkmaja ehitus“ eriala põhihariduseta õppuritele. Õppekava pikkus 10 

õppenädalat, õppetöö algas 1. novembril. Palkmaja ehituse eriala on populaarne. 

Üleriigilisel Kutsevõistlusel Noor Meister esindasid meie kooli: 

 Plaatimine – Karl Tilk (V-09), varuõpilane Kait Trumm. Juhendaja Janek Klaamas.  

 Ehitusviimistlus – Rait Kunto (V-09). Juhendajad Kai Pajumaa ja Ene Parmas. 

Traditsiooniliselt võtsime osa ka Müürseppade vabariiklikust kutsevõistlusest 

“Jõulukellu 2011” .Tulime viiendaks. Lembit Lille juhendamisel võistlesid Siim Kuningas 

(E-09) ja Vernon Õis (E-09) 

Jätkub ka koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooliga. EEEL korraldas kutseõpetajatele 

õppereisi Taani, meie esindajaks oli Enn Veesalu. 

Mais osales kutseõpetaja Janek Klaamas Belgias, Euroopa Kutsemeistrivõistluste 

(EuroSkills) korralduskoosolekul. 

Töörühma koosolekul valiti välja osalejad välisprojektis “Mitmekülgsed kogemused ja 

erialased oskused läbi välispraktika”. 4 osalejat, kes jäid sõelale, 10-nädalasel 

välispraktikal Soomes, olid Kevin Metsanurm (V-10), Ivo Orav (V-10), Martin Rander 

(EP-10) ja Kaur Adams (EP-10) 

Valmisid e-kursused „Kutsealane vene keel kinnisvarahooldajatele“ ja Kutsealane vene 

keel viimistlejatele“. 
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Tisleri, ehituspuusepa ja CNC operaatori õppekavatöörühm 

Sirje Parrol, õppekavatöörühma juht 

 

Õppeaastasse mahtus puidupingitöölise (CNC masina operaator) väljatöötamine ja 

juurutamine. Valmis palkmaja ehitaja õppekava. Õpilaste hulgas viisime läbi küsitluse 

tisleri ja ehituspuusepa eriala valikainete osas. Uurimistulemusi aluseks võttes tegime 

muudatused õppekavadesse. 

Üleriigilistel tislerite kutsevõistlusel osales Hannes Maal (T-10), kes kutseõpetaja Leo 

Jakobsoni juhendamisel saavutas neljanda koha. 

 16. kuni 29. aastastele töötutele toimus kursus Euroopa sotsiaalfondi raha toel 

puusepaks. „Palkmaja ehitaja kutseõpe Pärnumaalt“ raames valmis 4 mängumaja. 

 07.02-23.02 2012 viibis PKHK-s praktikal Prantsusmaa Association Ouvriè re des 

Compagnons du Devoir du Tour de France 17 õpilast-õpetajat. 

 05.03-30.03 2012 võõrustasime kolme tisleri eriala õpilast Läti Cēsu Profesionālā 

Vidusskolast. 

 09.04-14.06 2012 viibisid Soomes Etelä-Kymenlaakson Ammatiopistos praktikal 

Martin Rander ja Kaur Adams (EP-10). 

 Ehituspuusepad Urmo Unt, Jarmo Kask, Siim Sarapuu, Kaimo Kauson ja Kaur 

Noormägi, osalesid kutseõpetaja Karli Edo juhendamisel Kanal 2 telesarjas „Tuuni 

mu mõisa“. Paunküla mõisas asuva hooldekodu aeda valmis lehtla.  

 

  



AASTARAAMAT 2011/2012 
 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

 

25 
 Mai lasteaedadesse ja Liblika tänava lasteaeda valmisid mängurong ja –autod.  

 Sihtasutuse INNOVE ja PKHK korraldusel meie koolis toimunud noorte 

puuseppade kutsemeistrivõistlustel pälvisid teise koha Jarmo Kask (EP-11) ja 

Kristjan Pikner (PM-11pr). Võistlustööna valmisid lastemajade sõrestikud. 

Võistlustöö teema valiti koostöös Halinga vallavalitsusega. Ehituspuusepa 

õpilaste poolt valmisehitatud mängumajad kinkis vallavalitsus kohalikule 

lasteaiale.  

Töörühma õppeaasta lõpetas tööreis naabrite juurde. Võrumaa kutsehariduskeskus 

huvitas meid kui kool, kus tisleri eriala lõpetajad saavad omandada rakendusliku 

kõrghariduse. Valgamaa kutseõppekeskuses tutvusime uue õppekompleksiga. Huvitav 

oli kuulda, et õpilaste vastuvõtu suurendamiseks on mõeldud välismaalastele - kavas on 

alustada lätikeelset õpet. Tööreisi lõpetasime Võnnus (Cesises), Cēsu Profesionālā 

Vidusskolas, eesmärgiks koostöö süvendamine. Saime positiivset tagasisidet Läti õpilaste 

PKHKs sooritatud praktikast ning tegime edasisi plaane.  

 

Elektroonikaseadmete koostaja/arvutid ja arvutivõrgud õppekavatöörühm 

Mart Ronk, õppekavatöörühma juht 

 

Elektroonikast huvituvale noorele selle valdkonnaga esmast tutvust teha on parimad 

võimalused just meie koolis. Ainsana Eestis on elektroonikaseadmete koostaja eriala 

õpilastel võimalus igal õppeaastal viibida 5 nädalasel ettevõtte praktikal ning osaleda 

päriselt elektroonikaseadmete koostamise protsessis rahvusvaheliselt tuntud 

ettevõtetes. Nii saab õpilane juba esimesel kursusel veenduda oma erialavaliku 

sobivuses. kolmanda kursuse kevadel peale edukaid eksamite sooritusi on lõpetajale 

kõik teed lahti, kas edasi kõrgkooli või kohe tööle. 

Eriala tekkiski Pärnumaa elektroonikaettevõtete initsiatiivil, ja esimesed eriala õppijad 

said koolipinki 2007. aasta sügisel. Kome aastase õpingu ja 4x5 nädalase praktika järel 

on edukatel õpilastel võimalus asuda eriala edasi õppima.  

Praktikabaasiga on elektroonikutele abiks: Note Pärnu OÜ, Oshino Electronics Estonia 

OÜ; Scanfil OÜ; MS Balti Trafo OÜ, Efore OÜ. Nende võimaluste üle on põhjust tõepoolest 

uhke olla. 2012 aasta kevadest on Elektroonika ja Arvutiteaduste eriala parimatel 
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võimalus osaleda ka välispraktikal Austrias. Pärnus aga anname Austria noortele 

võimaluse siinseks ettevõttepraktikaks. 

 

Elektrooniseadmete koostaja õpilased erialatunnis. 

Õppekavarühma arvutiteaduste õppekava arvutid ja arvutivõrgud on rakendatud koolis 

alates 2009/2010 õppeaastast. Alates 2000. aastast on õpetatud erinevatel tasemetel 

infotehnoloogia aluste, infotehnoloogia ja arvutiteeninduse õppekavadel. 

Arvutiteeninduse õppekava kuulub elektroonika ja automaatika õppekavarühma. 

Hetkel toimub õppetöö järgmistel õppekavadel: arvutid ja arvutivõrgud (kutseõpe 

keskhariduse baasil); arvutid ja arvutivõrgud (kutsekeskharidusõpe); arvutid ja 

arvutivõrgud (kutseõpe põhihariduse baasil) - õppekava on kinnitatud ja registreeritud, 

kuid hetkel ei ole seda rakendatud.  

Õppekava on kavandatud, et rahuldada Eesti infotehnoloogiaga seotud tööstus- ja 

teenindusettevõtete vajadust kvalifitseeritud tööjõu järele. Õppekava eesmärgiks on 

võimaldada arendada oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on vajalikud asjatundlikuks tööks 

infotehnoloogia valdkonnas ning kujundada õppurites valmisolek tööks infotehnoloogia 

vahenditega. Luua baas edasisteks õpinguteks, elukestvaks õppeks. 

Vastavalt vajadusele osalevad õppeprotsessis ka lektorid tootmisettevõtetest. 

Korraldatakse täiskasvanute koolitusi. Lähiajal on kavas käivitada nõrkvoolu 

paigaldajatele kutseõppe suund. Installatsioonifirmad, turvafirmad, telefonioperaatorid 

jt kommunikatsiooniteenuseid pakkuvad ettevõtted vajavad tööoskustega noori 

installatsioonitöödeks. 
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TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND 

Sirje Pauskar, osakonnajuhataja 

 

Osakonnas on õppijad keskkooli baasil ning toimub täiskasvanute täiend-ja ümberõpe. 

2011/2012 õppeaastal oli õppijaid kuuel erialal kokku 222, sealhulgas kahel erialal - 

hooldustöötajad ning majandusarvestus ja maksundus toimub õpe sesoonõppena. 

Majandusarvestuse erialal avati kaks esimest kursust R-11A ja R-11B. Täiskasvanute 

täiend- ja ümberõppes osales 2011 aasta jooksul 2004 õppijat. 

 

Osakonnas toimus kaks ühisüritust –osakonna õpilaste ja õpetajate ühine jõulupidu ja 

kevadel korraldati tublidele õppuritele õppekäik Tartu AHHAA keskusesse. 

 

Hooldustöötaja õppekavatöörühm 

Sirje Pauskar, õppekavatöörühma juht 

 

Hooldustöötaja erialal lõpetas õppeaastal 12 õpilast, esimesel kursusel omandab 

sesoonõppe vormis erialaseid teadmisi 22 inimest. 

Töö ja pereelu kõrvalt on kindlasti keeruline leida aega õppimiseks, kuid õpilased on 

olnud tublid ja leidnud võimalusi aktiivselt koolielus kaasa lüüa. PKHK Aasta tegija tiitli 

II koha sai Asta Tammet, Aasta parima tulemuse III koha vääriliseks peeti Eva Grigorit, 

mõlemad on õppegrupist HT10. 

Hooldustöötajate kutsevõistlust vabariiklikul tasandil korraldati sel aastal alles teist 

korda. Meie kooli esindus - Eva Grigor ja Lea Viik HT10 - osales Valgamaa 

Kutseõppekeskuses 29. veebruaril toimunud kutsevõistlustel esimest korda. Eva Grigor 

saavutas III koha, Lea Viik jäi üheksandaks, võistlejaid oli kokku 16. Tänuväärt tööd on 

võistlejate ettevalmistamisel teinud õpetajad Hille Volberg (gerontoloogia) ja Aita Kütt 

(hooldusabivahendite käsitlemine ja hooldustoimingu sooritamine).  

Leonardo projekti raames “Best Practice in Europe“ omandas Soomes Villa Tapiolas 

dementsete hooldekodus praktilisi kogemusi Asta Tammet. Sealpoolne vastuvõtt oli väga 

hea, uued kogemused välisriigis töötamisest annavad tööturul konkureerides lisapunkte. 
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Meie hooldustöötajate õpetaja Aita Kütt oli üheks eestvedajaks projektis 

Praktikavõrgustikud - hea koostöö ettevõtetega. Projekti käigus koolitati 

ettevõtetepoolseid praktikajuhendajaid paljudelt erialadelt, sotsiaaltöötajad olid kõige 

aktiivsemad koolitustel osalejad. Projekti kokkuvõtval ümarlaual jäi kõlama, et 

ühiskoolitus ja igapäevase töö tegija tunnustamine sellisel kujul on inimestele väga 

vajalik. 

 

Esiplaanil Eva Grigor ja Lea Viik (HT10). 

 

Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavatöörühm 

Õnne Ennusaar, õppekavatöörühma juht 

 

Õppekavarühmas valimis uus õppekava Kosmeetik (SPA hoolitsuse lisaoskustega). 

Kutsemeistrivõistlustest Noor Meister 2011 osalesid kutseõpetaja Õnne Ennusaare 

juhendamisel edukalt meie kolm juuksuriõpilast, kes oma vanuse poolest kuulusid 

vanemasse vanuserühma. Mairi Medell saavutas Naiste soengud – Punutud 

pulmasoengute kategoorias I koha. Naiste soengud – Ülespandud soeng pikkadele 

juustele kategoorias saavutasid Kerli Voodla II ja Ellika Eidast III koha.  

Kutseõpetaja Reet Parik`u poolt valmisid erialast kutseõpet toetavad õpiobjektid: juuste 

tasandus, kukla poole pikeneva kontuurjoonega juukselõikused, näo poole pikeneva 

kontuurjoonega juukselõikused, gradueeritud lõikusvorm juukselõikustes, pealae juuste 
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lõikamine platvormvõttega, meeste kõrged juustelõikused, meeste madalad juuste 

lõikused.  

Talvel viibisid juuksuri õpilased Carmen Saik ja Kätlin Käärmaa Soomes välispraktikal 

Leonardo da Vinci õpirände programmi raames (projekt „Best practice in Europe“ nr 

2011-0019-LEO01-IVT-23). Märtsikuus võõrustasime kolme välisõpilaset Soomest: Nelly 

Amanda Tuovinen`i; Riika Karoliina Lundberg´i ja Jonna Sini Katriina Kovoluoto`t sama 

programmi raames.  

 

Moe- ja soengušõu „Pruut on pulma printsess“. 

Punutud pruudisoengud esitlesime kooli kevadisel tänupäeva üritusel moe- ja 

soengušõus nimega „Pruut on pulma printsess“. Koolisisesed kutsevõistlused õnnestusid, 

õppisime sellest palju ja kavatseme selle traditsiooniks muuta. 

Eriala kutseõpetaja Reet Parik osales Kutsekojas uue juuksurite kutsestandardi 

väljatöötamisel ning ta on 2012 juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühma nõukogu 

liige. Esmakordselt toimus ka Õnne Ennusaar juhendamisel RKT raames 20-tunnine 

täiendõppekoolitus tegutsevatele juuksuritele teemal „Punutud soengute 

modelleerimine“.  
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Ärikorraldus, majandusarvestus, sekretäritöö õppekavatöörühm 

Eela Malk, õppekavatöörühma juht 

 

Ärikorraldus 

Ettevõtlusnädalal korraldasime koolis kirbuturu, kus kauplesime riiete, jalatsite, 

kosmeetika, ehete ja raamatutega, korraldasime loterii, töötas baar ja pakkusime 

küünetehniku teenuseid. Osalesime Taru Ülikooli Pärnu Kolledžis noorte ettevõtlus 

konverentsil. 

 

Ettevõtlusnädala kirbuturg. 

Praktilise turunduse kogemuse said õpilased Toidumessil. ÄK11 õpilased koostasid 

ülevaated kodumaiste ettevõtjate väljapanekutest ja ÄK10 õpilased keskendusid Eesti 

turule pürgivate välisfirmade tegevusega tutvumisele. Messi külastuse alusel koostati 

ettekanded. Kooli jõululaadal pakkusid õpilased oma valmistatud tooteid. Haapsalu sallid 

kavandas ja kudus Oksana Simm, ehete autor oli Elery Suu. Reklaami valmistasid Gen 

Valner, Silver Ambos, Oksana Simm ja Elery Suu. 

Eriala tutvustamiseks koostasid õpilased reklaame, parima reklaamlause autor Ivar 

Heinvars: „Soovid tulevikus too much Money on the bank account, siis vali Ärikorraldus!“. 

http://live.hot.ee/
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Talvisel koolivaheajal valmistasime ette akrediteerimise aruande. Märtsis külastas kooli 

akrediteerimise komisjon. Kõikides hinnatavates valdkondades saime maksimaalse 

hinde ning eriala sai täisakrediteeringu kuueks aastaks. 

Rahvusvahelise majanduse ja turunduse kogemuse saamiseks külastasime Eesti 

Suursaatkonda Riias. Kohtumisel andsid Eesti saatkonna töötajad ülevaate Eesti ja Läti 

suhetest ning tutvustasid meie lõunanaabrit Lätit. Meie külaskäiku kajastati ka 

saatkonna kodulehel vt. http://www.estemb.lv/est/uudised/aid-960. 

Vabariiklikud kutsevõistlused toimusid 22.-23. märtsil Lääne – Viru Rakenduskõrgkoolis. 

Meie koolist osales 2 neljaliikmelist võistkonda. Erialase teooria ülesannete 

lahendamisel saavutasid meie võistkonnad 3. ja 4. koha, pälvisime ettevõtjate eripreemia 

üllatusülesande parima lahendamise eest. Üldarvestuses saavutas võistkonda koosseisus 

Thea Kask, Ivar Heinvars, Tairi Murel ja Kristiina Hansen III koha. 

Lõputööde kaitsmise komisjon tunnistas parimaks äriplaaniks Silver Lankuse koostatu, 

parima turundusalase töö autoriks Marianne Muns ning parima finantsanalüüsi 

ettevõttele koostas Thea Kask.  

 

Majandusarvestus 

2011. aasta sügisel avati kaks gruppi majandusarvestuse ja maksunduse õppekaval 

(RA11A ja RA11B), kuna õppida soovijaid oli väga palju.  

Veebruaris 2012 toimus koolisisene raamatupidajate kutsevõistlus, milles osales II 

kursus. Testis sai parima tulemuse Riina Laur, talle järgnesid Diana Siil ja Karin Kops. 

Praktilises ülesandes näitas parimaid oskusi taas Riina Laur, teine ja kolmas ülesande 

sooritamises olid Diana Siil ja Tuuli Tammai. Kahe osa kokkuvõttes oli parim Riina Laur, 

teise koha kokkuvõttes saavutas Diana Siil. Jekaterina Morševitskaja, kes oli mõlemas 

ülesandes neljas, sai lõpptulemusena kolmanda koha.  

Vabariiklikud raamatupidajate kutsevõistlustel esindasid meie kooli RA10 grupist Diana 

Siil, Riina Laur ja Jaana Lehtmets. Võistlus koosnes kahest osast: esmalt teoreetiliste 

teadmiste kontroll, mis toimus testina, ja lisaks praktilise ülesande lahendamine, kus 

algandmete põhjal tuli koostada bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogudearuanne. Meie 

kooli esindanud Diana sai tihedas konkurentsis kolmanda koha. 

http://www.estemb.lv/est/uudised/aid-960
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Toimus raamatupidajate I taseme kutseeksam, mille sooritasid edukalt 16 RA10 

õppegrupi õpilast. Lisaks sooritasid raamatupidaja I taseme kutseeksami kaks 

ärikorraldust õppivat noormeest ja kaks sekretäri kutset omandanud tütarlast. 

Sekretäritöö õppekavarühm 

Õppeaasta oli tegus nii I ja II kursuse sekretäridele kui ka õpetajatele. Sekretäre on kutsutud 

abiks murdmajooksu sekretariaati, ettevõtjate tunnusüritusele, õppeinfosüsteemi koosoleku 

protokollimisele, e-õppe sügisseminari läbiviimisel. Kõikidel üritustel saadi hea kogemus 

külalistega tegelemisel. 

Kutseõpetajad Anu Laas, Külli Song ja Erna Gross läbisid sügisel koolituse „Õpiväljundid ja 

hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava rakendamise alus“. Anu ja Külli osalesid 

iga-aastasel sekretäritöö eriala võrgustiku seminaril Tartus. Üheskoos õpilastega sai läbitud 

koolitus – personalitarkvara PERSONA V3, mis sai läbi viidud meie koolis. Detsembris 2011 

atesteeriti Anu Laas vanemõpetajaks. 

Toimus koolisisene sekretäritöö eriala kutsevõistlus. Viis parimat said võimaluse esindada 

Pärnumaa Kutsehariduskeskust vabariiklikul kutsevõistlusel Tippsekretär 2012. Koolisisese 

võistluse võitis Katri Randmaa S11, II koht Piret Poolak S10 ning III koht Jaanika Mõru S10. 

Lisaks kolmele parimale said võimaluse kooli esindada S10 grupist Ebe-Kai Siim ja Piret 

Reidak. Tippsekretär 2012 võistlus oli väga pingeline, kuid tulemustega võib vägagi rahule 

jääda, sest kolm sekretäri jäi esikümnesse. 

Sekretäritöö eriala õpetatakse veel mitmeski koolis ning sel aastal käisid meil külas sekretärid 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist. Külaskäik oli huvitav, sai jagada muljeid ning 

osaleda ühisel koolitusel. 

Meie eriala II kursuse õppijad Ebe-Kai Siim ja Piret Reidak sooritasid riikliku 

kutsekvalifikatsiooni eksami, kus Ebe-Kaile omistati Sekretär I ning Piretile Sekretär II 

kutsekvalifikatsioon. Ühtlasi sooritasid Ebe-Kai Siim ning Kristiine Mašnov raamatupidaja 

riikliku kutseeksami ning mõlemale omistati raamatupidaja assistent I kutsekvalifikatsioon. 

Õppeaasta lõpp tõi meie eriala õpilastele toredat tunnustust: Aasta abiline – Liis Raudsepp 

(S10), Aasta tegija – Liina Tilk (S11), Aasta parima tulemuse saavutaja – Katri Randmaa 

(S11). 

Aasta tiim S10 II koht; Anu Laas valiti kolleegide poolt aasta rühmajuhatajaks 2012. 
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Rätsepatöö, rõivaõmblemine õppekavatöörühm 

Heli Sakk-Hännikäinen, õppekavatöörühma juht 

 

Kutseõpetaja Heli Sakk- Hännikäinen korraldas rühmasisese kutsevõistluse tublima 

rätsepatöö tegija väljaselgitamiseks. Võistluse võitja Ege Laurimäe osales üleriigilisel 

rätsepate kutsevõistlusel " Noor Meister".  

 Elisa Kitunen valiti Täiskasvanud õppija nädalal Pärnumaa aasta õppijaks.  

 Ege Laurimäe ja Annely Lauk sooritasid kooli lõpupraktika vahetusõpilastena 

Soomes Hyvinkääl.  

 Väga tubli õppimise eest oli presidendi vastuvõtule kutsutud rätsepatöö eriala 

õpilane Ege Laurimäe.  

 

Rätsepatöö eriala tubli õppur Ege Laurimäe. 

Kutsehariduse populariseerimiseks mõeldud uues saatesarjas "Tuuni mu mõisa", said 

Eesti kutsekoolide tublimad õppurid võimaluse ja ülesande raputada Paunküla mõisas 

asuv hooldekodu uuele elule. Osalejate valik toimus üleriigiliselt ja meie kooli R-10 

tüdrukud esinesid vestlusvoorus energiliste ja initsiatiivikatena ning osutusid valituks 

saatesse. Rätsepatöö eriala lõpukursuse tüdrukud osalesid saatesarja raames ka ühel 

moedemonstratsioonil, kus näidati neid vormirõivaid, mis nad ise valmis õmblesid.  

Moodulõppijatega täitusid järgmised moodulid: 

 Naiste jaki töötlemine individuaaltööna;  
 Soojendusvoodriga jope töötlemine individuaaltööna;  
 Mantli töötlemine individuaaltööna;  
 Nahktoodete töötlemine.  
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Täiend- ja ümberõpe 

Sirje Pauskar, täiskasvanute koolituse osakonna juhataja 

 

2011. aastal oli täiendõppe kassaline laekumine kokku 291175,83 eurot, millest 

töötukassa osakaal oli 86%, tasulised kursused moodustasid 2% ja autokooli osakaal 

12%. 2011. aasta kulu moodustas tulust 66% ehk 193522,24 eurot, mille sisse ei ole 

arvestatud ruumide üldkulu. 

Rõõm on märkida, et täiendõppe teenitud vahendite eest soetati keevitaja 

praktikabaasile seadmeid ja materjale 5062 euro eest. RKT tasuta kursuseid rahastati 

ESF vahenditest kokku 60369 euro eest, mille raames toimus 23 kursust kokku 336 

õppijale.  

2011 aastal alustas õpinguid 2004 täiskasvanud täiend- ja ümberõppijat. Võrdlusena 

üleriigiliselt 2011 aastal õppis 41-s kutse- ja rakenduskõrgkoolis kokku 22536 

täiskasvanud õppijat, mis teeb keskmiselt ühe kooli kohta 550 täiendõppijat. 

Maksmise järgi jagunesid 2004-st õppijast meie koolis – õppija 519, tööandja 502, õppija 

ja tööandja 21, töötukassa 420, RKT 336, ESF 22 ja muu 184. 

 

 

 

Pärnumaa KHK on üleriigilises võrdlustabelis kutseõppeasutuste seas täiskasvanute 

täiendõppijate arvu poolest teisel kohal. 
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Töötu
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RKT ESF Muu

Pärnumaa KHK 519 502 21 420 336 22 184
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Kes on maksja 2011 aastal? 
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Eesti töötukassa hangib koolitusi riigihanke teel. 2011 aastal osalesid koolitusjuhid Gerli 

Ollino ja Heleri Heinla hanke pakkumises 32 korral, millest võitsime hankeid 21 juhul. 

Ülejäänud eitava vastusega pakkumised olid tingitud meie kõrgemast tunnitasumäärast, 

kui oli teistel pakkujatel. 

Töötukassa kaudu on võimalik tööotsijatel valida kursusi ja maksta koolituskaardiga. 

2011. aastal oli tööotsijate poolt 89 taotlust tulla õppima koolituskaardi raha eest, 

millest Pärnumaa töötukassa osakond rahuldas 80 sooviavaldust.  

Eesti Töötukassa õppurid osalesid kaubakäsitleja I, II kutseeksamil. Eksamist võttis osa 9 

õppurit, kellest 7 sooritasid selle positiivsele tulemusele. Erilised tänud õpetaja Aime 

Harjakasele. Samuti osaleti müüja kutseeksamil. Eksamist võttis osa 4 õppurit, kellest 

kõik sooritasid selle positiivsele tulemusele. Erilised tänud müüja kutseõpetajatele: Kaie 

Pärnale, Külli Šorinile ja Janne Ojalale. Edukad olid meie täiendõppe kursuslased 

lapsehoidjate kui ka raamatupidamise kutseeksamitel. 

Kokkuvõtteks võin öelda, et 2011. aasta oli hea koolitusaasta tänu Eesti Töötukassa 

rohketele koolitushangetele ja koolituskaardiga rahastamise võimalustele. Pikemas 

perspektiivis on tasuliste kursuste paremaks läbimüügiks vajalik planeerida ja välja 

töötada täiendõppe kursuste turundusstrateegia. 
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VOLTVETI KOOLITUSKESKUS 

Piret Koorep, juhataja  

 

 

Õppetöö ning toimetamised Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse on 

kirev ja värvikas nagu sügisene mõisapark. Üldpildile lisab suursugust koolituskeskuse 

peamaja – vana Voltveti – Tignitza mõisamaja fassaadiremont. Riigi Kinnisvara AS 

korraldas CO2 vahenditest hoone välisfassaadi korrastamise. Vahetati aknad-uksed, 

taastati vitraažid ning lammutati 1940-ndatel aastatel peale ehitatud kolmas korrus. 

Kogu hoone viidi lokaalsele keskküttele. Nüüd asub pelletil töötav keskküttekatel 

koolihoone keldris. Toasoe on kordades odavam, õpi- ja töökeskkond inimsõbralik, 

kasutatakse taastuvat küttematerjali. 

Peahoone siseruumides toimetas oma koolipraktikaraames kraapimistöid Tartu 

Kõrgema Kunstikooli tudeng Kristiina Taluri, kes avas Pärnumaa muinsuskaitseameti 

loal ning oma õpetaja Heli Tuksami juhendamisel mõisahärra kabinetiks või Lenini-toaks 

(aeg ja inimesed on erinevate aegadel ruumile tunnusnimesid pannud) nimetatud saali 

kõrvalruumi peegelvõlvi maalinguid.  

Metsanduse ja aianduse õppijate ühe praktikaala moodustavad mõisa- ning dendropark. 

Suve hakul alustati ning sügiseks jõuab lõpuni vanadest punastest Allikukivi töngi 

(savitöökoda) tellistest valmistatud pargi piirdeaia postide korrastamine, roheala 

piiravate graniidist piirete remont ning päris uue pargirajatise –paviljoni – paigaldamine 

ovaaltiigi saarele. Seda projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute keskus 

looduskaitseprogrammist. Pargi korrastus- ja hooldustöid tegid aga metsanduse ning 

http://public.fotki.com/vardi2/tihemetsa-moisapark-2012/img-10-097.html
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aianduse gruppide õpilased. Piirkondlik keskkonnaamet oli abiks pargitööde 

nõustamisel ning lasi paigaldada parklasse stendi – pargi elurikkused. SA KIK abil soetati 

uus õppevahend- puidurikete näitus-, mis toob kutse- kui ka täiendõppurile näpuga 

katsumiseks ning õppimiseks silme ette puidurikked kasvavast metsast (näidised) ning 

selle tulemuse, kui rikkega puit saekaatrist läbi käib. Näeb, millisena rike materjalil 

avaldub. Õppevahend näitlikustab metsa kasvatamise ning raie, kuid pakub ka silmailmu, 

sest „väike viga“ võib kunstiliselt kauniski näida.   

Ajalooilu silmas pidades toetas EV Muinsuskaitseamet Voltveti ait-tõllakuuri katuse 

avariiremondiprojekti, et läbisadav läänepoolne katuseosa saaks ilmataluvamaks. Hoone 

praktikaruumideks korraldamise ehitusprojekt on kaante vahel ja ootab oma aega. 

Selleks, et säästa õpilaste sõidutamist palkehitustundide tarvis Tihemetsa metskonna 

töökoja juurde, korraldati käesolevast aastast palkehitusplats ait-tõllakuuri juurde. 

Kooli kogukonda kujundavat rolli aitas täita muusikaõpetaja Piia Kajando, kes 

koostööpartner MTÜ Veelikse Retked ettevõtmisel korraldas sõnalis-muusikalisi 

kohtumisi sündmusena „Voltveti kellaviietee“. Külas käisid loodusmees Fred Jüssi, 

erukindral Ants Laaneots, kitarrivirtuoos Raul Vaigla. Suvisel külastusmängul 

„Unustatud mõisad“, mida koordineerib MTÜ Mõisakoolide Ühendust, võtsid õpetajad-

koolitöötajad külastajaid vastu koos seltsing Päevakübar ja MTÜ Iiris tublide inimestega. 

Suvel võõrustati veel Eesti Loodusuurijate Seltsi kokkutulekust osavõtjaid. Oktoobris, 

jaanuaris, veebruaris ja mai käisid erinevate Leonardo- ja Grundvig- programmi 

projektide rahalisel toel Tihemetsas kutseõppurid ja vabatahtlikud Prantsusmaalt ning 

Norrast.  

Koostöös tehnikaõppeosakonnaga jätkati projektijuht Maarja Lengi juhtimisel Euroopa 

Sotsiaalfondi projekti“ Palkmaja ehitaja kutseõpe Pärnumaalt“ ning aiandusettevõtted 

üle Eesti võtsid kevadel–suvel vastu sama programmi projekti „Kombineeritud 

aiandusalane kutseõpe põhihariduse omandanud või põhihariduseta töötutele 

Pärnumaal“ töökohapõhises õppes noori, kellel talvel teooriaosa sai omandatud. Meil oli 

aga praktikal Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskoja projektist tööpraktikal Saarde valla 

noor Sirli Sikka.  

Tihemetsa õpilaskodu said koostöös tehnikaõppeosakonna tislerieriala õpetajatega ning 

õpilastega veidi taas mööblit juurde.   
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Aiandus (abiaednik) õppekavatöörühm 

Erna Gross, õppekavatöörühma juht 

 

Õppekava arendus on toimunud koostöös aianduse-põllumajanduse erialal töötavate 

vilistlastega ja kooli poolt atesteeritud praktikaettevõtetes olevate juhendajatega. 

Praktikakohtadena on tunnustatud 36 aiandusettevõtet.  

Koolitati ESF projekti kaudu õppima asunud 16.-24. aasta vanuseid töötuid noori. 

Aianduse eriala ja sellel õppimise võimalusi, pakutud erinevaid aiandusalaseid 

täienduskoolitusi erinevatele vanusegruppidele. 

Osaleti Pärnus toimunud hoidiste näitusel. Kogu õppekavarühm on aktiivne 

ettevalmistaja-osaleja igasügisesel seenenäitusel ning sellega kaasnevate töötubade 

organiseerimisel.  

Õppija arengu tagamiseks, on traditsiooniks saanud õpilaste praktikakonverents. 

Aianduse eriala õpilastel on tööpass, mida täidetakse praktikakohtades töösooritusi ette 

näidates. Tulemit arvestatakse kooli lõpueksamil ja kutsekvalifikatsioonieksamil. 

Kõikide õppijatega - kaks õppegruppi (13+11) – toimusid arenguvestlused ning vastavalt 

nende tulemustele tehti muudatusi õppekava rakendamisel ning ettevõttepraktika 

soorituskavas. Õpilased osalesid ETV saates „Sõida maale“. Erialatunnid toimusid ka 

koos Norra Saggrenda kooli õpilastega. Noore õppija nädala raames toimunud aianduse 

alases töötoas jagasid teadmisi nii praegused kui ka endised õppijad ja õpetajad. Õpetati 

silmastamist, pookimist, seemneümbriku valmistamist.  

Esimest korda toimus aianduse eriala koolisisene kutsevõistlus, osalejaid oli 50. Oma 

teadmisi ja oskusi võrdlesid aianduse ja metsanduse eriala õpilased ja külalisõpilased-

õpetajad Norra Saggrenda sõpruskoolist Üldvõitja oli Riina Rõigas (peale lõpetamist 

töötab Viljandis aiandusalase FIE-na), II koht Ülle Põrk (peale lõpetamist jätkab 

töötamist EMÜ Polli aiandusuuringute keskuses) ja III koht Katri Mannas (jätkab 

aiandusalaste õpingutega Voltveti Koolituskeskuses). Eriülesande võitja oli metsanduse 

II kursuse õpilane Madis Trossmann. 

Oleme aianduse õppekavarühmas täitsa tublid - kõik õpetajad ja eriti õpilased. Õppijad 

oleme kõik!  
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Metsamajandus õppekavatöörühm 

Marje Kask, õppekavatöörühma juht 

 

Arengukava eesmärkide täitmine: 

Õppekavade arendus toimub vastavalt tööturu vajadustele.  

2012 veebruaris valmis uus õppekava Arborist, kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 

1,5 aastat, õpe hakkab toimuma töökohapõhise õppena.  

Kutseeksami sooritanute arv tõuseb. 

Metsamajanduse eriala kõik õpilased sooritavad õppimise ajal 3. kursusel raietöölise 

kutseeksami ja soovijad ka metsuri kutseeksami. Eelmisel õppeaastal osales raietöölise 

kutseeksamil 12 metsamajanduse õpilast (ME10 ja MR11), kes kõik sooritasid eksami 

edukalt, kuid metsuri kutseeksam, kus osales 6 õpilast, ebaõnnestus kahjuks kõigil. 

Põhjusi analüüsides tuli välja, et õpilased ei valmistunud eksamiks piisavalt ja oleksid 

vajanud ka enam praktilist kordamist. 

On loodud võimalused õppija individuaalseks arenguks. 

Alates 1997. aastast toimib metsamajanduse eriala õpilaste ja õpetajate vahetuspraktika 

Norra kooli Kongsberg Videregaende Skolega. Meie õpilaste sõit Norra sai teoks tänu 

Norra poolsele abile, kes tasus meie sõidu- ja elamiskulud.  

Traditsiooniks on saanud igasügisene õpilaskonverents, kus ettevõttepraktikalt naasnud 

õpilased tutvustavad kogu meie koolituskeskuse perele oma praktikakogemust.  

Sel kevadel osalesid metsamajanduse õpilased Eesti Metsaseltsi korraldatud 

rahvusvahelises viktoriinis Noored Euroopa metsades. Meie parim oli võistkond Acer sai 

26 punkti 50-st võimalikust. Võistkonda kuulusid ME11 õpilased Arne Evik, Ardo 

Henning ja Aaron Aron. 

Õpetajad on oma eriala tunnustatud professionaalid. 

Kutseõpetajad osalesid õppekavade väljatöötamisel ja olid koolitajateks mitmetel 

täiendõppekoolitustel: nt töötukassa ja RKT rahastatud raietöölise koolitus, PRIA 

metsanduse ja aianduse alased koolitused jne. Metsanduse ja aianduse kutseõpetajal 

Marje Kask valmis aasta jooksul kaks e-kursust aianduse eriala õppuritele 

„Taimesüstemaatika“ ja „Taimemorfoloogia“.  
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Neli korda aastas toimub üle-eestiline kutsekoolide õpetajate mälumäng. Sel aastal 

esindasid mälumängul kooli Vaiga Lill, Ivi Hiie, Kaja Hiie, Erna Gross, Marje Kask ja Krista 

Staškevitš. 

Toimub järje-pidev projektitöö, mille tulemusena projektide arv kasvab.  

Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci programmi, Õpirändeprojekt “Praktika 

Euroopa metsades“ raames käis 4 metsamajanduse õpilast kolmenädalasel (08.05.12-

28.05.12) metsakasvatuse ja metsauuendamise praktikal Soomes Sedu 

Koulutuskeskuses ja 4 õpilast Austrias (03.05-29.05.2012) Metsade kõrvalkasutuse, 

puhkemajanduse, loodusturismi ja jahinduse praktikal. 

MTÜ Tihemetsa Vilistlasega koostöös Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER programmi 

toetusel korraldasid Voltveti Koolituskeskuse ja Tihemetsa metskonna töötajad 

Seenefestivali, mida külastas viie päeva jooksul ligi 1000 külalist ja kus eksponeeriti üle 

300 seeneliigi.  

Kutsemeistrivõistlustel saavutatud tulemused paranevad. 

Koolisiseseks kutsevõistluseks on Metsapäev, mida tänavu korraldati juba 12. korda. 

Selleaastase Metsapäeva läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Metsapäeva projektikirjutajaks ja –juhiks oli Marje Kask. Sel aastal oli osalejaid kokku 

ligi 90. Metsapäeva võistluse võitsid: I koht - Kristo Kokk (ME-11), II koht - Janari Bertel 

(ME-09), III koht - Rivo Paroll (ME-11). 

Metsandusõpilaste kutsevõistlused Luua Metsanduskoolis võistlustel osales 6 õpilast, 

parimad tulemused saavutasid:34. koht - Timmo Tuul – 310 punkti, 35. koht - Keijo Viita 

– 305 punkti, 40. koht Madis Trossmann – 260 punkti. 

Maamessi raames toimunud raievõistlusel Kevadkarikas 2012 esindasid PKHK-d Meelis 

Stutšnikov ja Margus Jaeski, kes võistlesid juunioride (U24) kategoorias. Eesti 

meistrivõistlustel käis Meelis Stutšnikov, Juuniorid -Saeketi vahetamine ja 

Kombineeritud järkamine mõlemas I koht.  Kutsevõistlusteks aitab õpilasi ette 

valmistada kutseõpetaja Arnold Schmidt, kes juhendab nn saeringi. 
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ARENGUOSAKOND 

Varje Tipp, juhataja 

 

Toimus muudatus arenguosakonna töötajate koosseisus, arenguosakonna juhataja 

Indrek Kaldo lahkus töölt ja uueks juhiks valiti kooli metoodik-haridustehnoloog Varje 

Tipp, kes ühtlasi jätkab ka eelmise ametikoha ülesandeid. Käesoleva aasta jaanuarist 

asus tööle uus projektide koordinaator Birgit Peterson, kelle põhiülesandeks on tegeleda 

õpilasprojektidega ja õpilaste välispraktikale suunamisega. 

Valmis osakonna põhimäärus, mis on kättesaadav kooli siseveebis, kategooria 

„Määrused“ all. Määruse koostamisega kirjeldati osakonna tegevused ja kaardistati 

ametikohtade tööülesanded, mis esitati määruse lisana.  

 

Joonis 1. Arenguosakonna struktuur ja ametikohad 

 

Ülevaade ja tagasiside arengukava tegevuskava õppeaasta eesmärkidest ja 
tegevustest 

Kaardistati õppekavades olevad valikained, viidi läbi küsitlus õpilaste seas valikainete 

soovidest ja alustati ülekooliliste valikkursuste väljatöötamise, alustati 

karjääriõpetusega. Toimus kooli õppekorralduseeskirja edasiarendamine ja 

täiendamine. 

Arendati edasi õppeinfosüsteemi ÕISi lisamooduleid (personalimoodul, VÕTA moodul, 

õppetöö planeeringu täiendamine, lähetused, koosolekute protokollid, kalender, 

registrid, dokumendid, õpilaste tagasiside, erivajadustega õppijad, õppijakaart, toimik, 

tunniplaani piloteerimine, 2012 õppekavad, töös olevate moodulite täiendamine jt). 
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Arendati välja elektrooniline registreerimisvorm ülekoolilistele valikkursuste 

registreerimiseks. ÕISi arendajaks on OÜ Reboot.  

Aadress: http://www.siseveeb.ee/hariduskeskus 

Töötati välja kooli õppekava valmimise, menetlemise ja muutmise protsess (dokument 

siseveebis, kategoorias “Õppekavaga seotud juhendid“). Valmisid uued õppekavad ning 

jätkus töö õppekavatöörühmades ja arendati kooli õppekavasid, samuti täiendati 

kaasaegseid õppematerjale. 

 

E-õpe ja sisutootmine 

2011/2012 õppeaastal jätkus koostöö E-Õppe Arenduskeskusega ja osalemine e-õppe 

programmis VANKeR (2008-2013), mille eesmärgiks on “E-õppe arendamine 

kutsehariduses”. Programmi kood: 1.1.0502.08-0009 (e-kursused ja õpiobjektid), 

1.1.0502.08- 0010 (koolitused). 

2011/12 õa-l taotleti VANKeR programmi kaudu sisutootmiseks 40 835 EURi. E-õppe 

alastel koolitustel osales 35 õpetajat (19 sisekoolitusel + 16 e-kursustel), milleks taotleti 

2878 EURi toetust. 

2011/12 õa-l kaasajastati  õppematerjale ja loodi uusi e-kursuseid. 36 õppenädala 

ulatuses loodi e-kursuseid ning töötati välja 4 õpiobjekti. Ülevaade loodud sisust ja 

sisuloojatest (vt LISA1) 

 

Võrdlustabel aastast 2006 – 2012 
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Koostöös Autokutseõppe Liiduga loodi lisaks veel 28 ÕN ulatuses e-kursuseid. 

Koostöös E-Õppe Arenduskeskusega korraldati ja viidi läbi üleriigiline E-õppe 

sügisseminar Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (17.-18. november 2011) teemal 

„Õppimise evolutsioon antiikajast digiajastuni“, kus osalesid haridustöötajad ja huvilised 

üld-, kutse- ja kõrgkoolidest. Seminari ülevaade aadressil: http://parnu2011.e-uni.ee  

Arenguosakonna eestvedamisel korraldati ja viidi läbi kooli sügisseminar- 

metoodikapäev teemal „Praktilisi näpunäiteid õppemeetodite kasutamisest õppetöös“, 

kus toimus 12 töötuba ja osales 86 õpetajat. Ülevaade aadressil: 

https://sites.google.com/site/metoodikpaeev2011  

Korraldati ja viidi läbi kooli kevadkonverents (30. aprill 2012) teemal „Väärtused ja 

väärtuskasvatus, kus osales 111 töötajat. Ülevaade aadressil: 

http://www.hariduskeskus.ee/konverents/?KAVA   

 Arendati edasi kooli uut kodulehekülge http://www.hariduskeskus.ee ja muudeti 
kasutajasõbralikumaks. 

 Kaasajastati IKT vahendeid, D korpusse paigaldati IKT tehnika. 
 Uuendati domeenikontrolleri tarkvara. Selle tulemusena on võimalik võrgus 

kasutada Windows 7 operatsiooni-süsteemiga arvuteid ja paremini hallata 
arvutivõrku. 

 Uuendati serverite operatsioonisüsteeme. Serveris on suurendatud kasutajate 
võrguketaste suurust 4 GB-lt 10 GB-ni. 

 Viidi läbi õpilaste rahulolu uuring – vastajaid 364 
 Töötajate rahulolu uuring - vastajaid 57 
 Lapsevanemate rahulolu uuring - vastajaid 59 
 Vilistlaste uuring - vastajaid 57 

 

Akrediteerimine 

2012 aasta I poolaastal toimus akrediteerimine Juhtimine ja haldus ning Arvutiteaduste 

õppekavarühmas, kus Juhtimise ja halduse õppekavarühm sai akrediteeringu kuueks 

aastaks ja Arvutiteaduste õppekavarühm kolmeks aastaks.  

Kõigi aruannete ja otsustega saab tutvuda kooli siseveebis „Dokumendid“ kataloogis, kus 

on ära toodud õppekavarühmade tugevused, arengusuunad ja parendamist vajavad 

tegevused. 

  

http://parnu2011.e-uni.ee/
https://sites.google.com/site/metoodikpaeev2011
http://www.hariduskeskus.ee/konverents/?KAVA
http://www.hariduskeskus.ee/
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Kvaliteet 

Sirje Aigro, kvaliteedijuht 

 

2011/12 õppeaastal viisime läbi rahuloluküsitlused õpilastele (vastajaid 364), 

töötajatele (vastajaid 57), lapsevanematele (vastajaid 59) ning vilistlastele – (vastajaid 

57). Õpilaste rahulolu tulemustest selgus, et enamus keskmisi hinnanguid on üle 4 või 

selle lähedal. Kõige kõrgemaks hinnanguks 4,5 ja kõrgem anti raamatukogu 

lahtiolekuaegade sobivusele ja õpetajatele, kes tunnevad hästi oma ainet. Kõrgeks 

hinnanguks peeti ka seda, et kaasõpilaste hulgas on häid sõpru. 

Hinnangu langus, mis oli suurem kui 0,25 näitas, et ei oldud rahul koolitoidu hinnaga.  

 

Õpilaste rahulolu 

Lapsevanema rahulolu kooliga on kasvanud ja enamus keskmisi hinnanguid on 

kõrgemad kui 4,0.  
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Info liikumine on paranenud. Infot kooli kohta saadakse kooli kodulehelt, mis oli 4,33, 

ÕISist 4,40 ja rühmajuhatajalt 3,77. Lapsevanemate arvates on kooli õpikeskkond 

turvaline, mis on väga positiivne näitaja.  

Töötajate rahulolu võrreldes eelmise aastaga on kasvanud. 

 

Vilistlaste rahulolu kooliga on kõrge. 

 

Meie vilistlasele meeldib, et ta näeb oma töö tulemust ja see innustab neid tööd tegema. 

Meie vilistlased ei ole kursis meie koolis toimuvaga. Põhiliselt hangitakse infot kooli 

kodulehelt, ka sõpradelt ja endistelt õpetajatelt/rühmajuhatajatelt. Kannatamatult 

oodatakse vilistlaste kokkutulekut. 
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Projektid 

Birgit Peterson, projektide koordinaator 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) osales 2011/2012 õppeaastal aktiivselt nii 

koordinaatorina kui ka partnerina mitmetes kohalikes ning rahvusvahelistes projektides. 

Kooli õppealase projektitöö peamisteks eesmärkideks oli õppekavade arendus ja uute 

õppekavade väljatöötamine ning õpilaste ja õpetajate välispraktika võimaluste 

laiendamine. 

Euroopa Sotsiaalfondi toel on õppeaastal 2011/2012 avatud projektipõhine vastuvõtt 

ehituspuusepa (palkmaja ehitaja) ning aedniku õppekavadele. 

Rahvusvahelised praktikaprojektid on õpilaste seas aasta-aastalt populaarsemad. 

2011/2012 õppeaastal oli rahvusvahelise mobiilsusega haaratud õpilaste arv 53. 

Nendest 41 sooritasid eduka välispraktika Leonardo da Vinci programmi raames. 

Voltveti Koolituskeskusel jätkus pikaajaline koostöö Norra kooliga Kongsberg 

Vidergaende Skole. Meie 12 õpilast ning 3 õpetajat praktiseerisid Norras 2012. a 

jaanuaris. Praktikaprojektide raames võõrustas PKHK 2011/2012 õppeaastal kokku 

erinevate partnerkoolide 33 õpilast. 

 

Ärikorralduse eriala õpilased Thea Kask ja Kristi Lember (vasakult teine ja kolmas) Saksamaal praktikal. 

Õpilaste kõrval on koolile tähtis ka personali enesetäiendus. Kooli töötajaskond on 

osalenud nii rahvusvahelistes, riigisisestes arendusprojektides kui ka stažeerinud 
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välismaal. Rahvusvahelise mobiilsusega oli haaratud 8 PKHK õpetajat. Tähtsamatest 

rahvusvahelistest projektidest, mis õppeaastal teostamisel olid, tasub mainimist 

Leonardo da Vinci programmist rahastatav „WERT“ (naisettevõtjad maaturismis) 

projekt, mis valiti Inglismaa Leonardo da Vinci büroo poolt heaks näidiseks edukast 

uuendussiirdeprojektist; Välisministeeriumi rahastatav Gruusia kutsehariduse 

arendamise projekt „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II“ ning Grundtvigi 

programmist rahastuse saanud eakate vabatahtliku teenistuse projekt "Hands On". 

Jätkunud on aktiivne koostöö teiste kutsekoolide, kõrgkoolide, haridusasutuste, 

ettevõtjate, avalike institutsioonidega jm. PKHK poolt algatatud ja 2012. a kevadel lõpule 

jõudnud projektis „Praktikavõrgustikud – hea koostöö ettevõtetega“ arendati välja 

toimivad praktikavõrgustikud 7 õppekavavaldkonnas, et parendada praktika kestel 

saadavaid õpitulemusi. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Kuressaare Ametikooliga 

viidi läbi õpilasvahetus, mille raames võõrustati 2 partnerkooli õpilast ning saadeti 

praktikale Kuressaarde 2 teenindusõppeosakonna õpilast. Swedbanki konkursi „Tähed 

Särama” heategevusprojekti raames viidi läbi kokandustund PKHKs Pärnu Kuninga 

Tänava Põhikooli HEV õpilastele.  

Voltveti koolituskeskuses viidi läbi 2011. a septembris koostöös partneritega 

Seenefestival ning kevadel korraldati järjekorras kaheteistkümnes Metsapäev, mida 

rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

Alates 2010. a kuulub PKHK Vocex võrgustikku, mis ühendab kokku 14 kooli 12 

erinevast riigist. Võrgustiku peamine eesmärk mobiilsusprojektide läbiviimine. Siiani on 

saadetud välispraktikale võrgustiku kaudu 6 PKHK õpilast. Järjekordne kohtumine 

toimus 31.05. – 03.06. Saksamaal, Burgdorfis. Kohtumisel lepiti kokku praktikaperiood 

ning tähtajad järgmiseks õppeaastaks. Koostöö jätkamine Saksamaa ja Austria 

partnerkoolidega. Täiendavad kokkulepped praktikavõimalusteks: Keevitaja – Rootsi; 

Sekretär, raamatupidamine – Prantsusmaa; Metallitöö – Soome; Logistika 

klienditeenindaja – Saksamaa. 

Pidevas arendamises on kooli tugiteenuste süsteem. PKHK oli koordinaatoriks 

karjäärialases projektis „Teadlik karjäärivalik tööturul“ ning partneriks projektis 

„Õppijakeskse tugiteenuste süsteemi arendamine koolituste ja koostöö kaudu“. Mõlemad 

projektid on saanud rahastuse Euroopa Sotsiaalfondist. 
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Infrastruktuuri arendamisega ning õppevahendite hankimisega seotud projektid on 

üheks PKHK projektihuviks. 2011. a novembris avati Euroopa Regionaalarengu Fondi 

toel valminud auto- ja metallitöökoda. 2012. a sügisel valmib Euroopa Regionaalarengu 

Fondi abil Niidupargi õppekompleksi modernne õpilaskodu. Tihemetsas asuva Voltveti 

ajaloolise mõisahoone fassaad saab KIKi rahastuse toel uue väljanägemise ning 2012. a 

vahetatakse välja ka mõisa küttesüsteem.  

 

Õppe- ja nõustamisteenistus 

Helke Heinmets, juhataja 

 

2011/12 õppeaastal alustas meie teenistuses uus töötaja - karjäärikoordinaator Natalja 

Ivanov. Toimusid 2 karjääriinfopäeva: 13. detsembril 2011 ja 8. mail 2012, korraldati 

„Noore Õppija Nädal 2012“. Võtsime osa messidest:  „Teeviit 2011“ Tallinnas; „Suunaja 

2012“ Pärnus; Haridusmess Viljandis.  

 

„Teeviit 2011“ (vasakult): Mattias Soosalu, Ingrid Soovik, Marleyn-Cristin Kallas, huvijuht Kai-Tõe-

Ellermaa, Kristian Talviste. 

Õppijatele korraldati Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnoloogiapäeva autonduse õpituba 

ning valmistati ette koostöölepingu lisa. Viidi läbi Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori 

loeng „Sotsiaalmeedia võimalused ja tulevik.“ Võrumaa Kutsehariduskeskus tutvustas 

meie koolis rakenduskõrgharidusõppe erialasid, ootel on koostöölepingu sõlmimine. 

Toimusid läbirääkimised Eesti Infotehnoloogia Kolledžiga ning ettevalmistused 

koostöölepingu sõlmimiseks. 
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Aprillis külastasid meie kooli Innove ja Euroopa karjäärispetsialistid - tutvustasime oma 

kooli ning õppe-ja nõustamisteenistuse tugisüsteemi, ennetavaid ja toetavaid meetmeid 

kooli õppijatele, õpilasesinduse tegevust. Saime väga positiivset tagasisidet! 

Koostöös Eesti Töötukassaga toimusid mobiilsed õppijate grupinõustamised teemadel 

„Võimalused välismaal töötamiseks“ (Eures nõustamine) ja „Võlg on võõra oma - kuidas 

see tagasi maksta?“ (Võlanõustamine). Koostöös avalike suhete juhiga tutvustasime meie 

kooli õppimisvõimalusi erivajadustega inimestele MTÜ Think poolt korraldatud 

karjääripäeval. 

Läbi õppeaasta on toimunud PKHK-ses õpetatavate erialade tutvustamine ja 

ekskursioonid õpilaskandidaatidele, külalistele. 

Meie psühholoog Anne Toiger osales programmis "Täiendkoolitusprogrammi 

väljatöötamine ja piloteerimine sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele puudega 

inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda". Parimate lõputööde baasil koostatud 

kogumikku "Head praktikad haridusasutuses" said ka meie kooli kogemused 

"Erivajadusega noor kutseõppes.“ HTM-i nõunik Tiina Kivirand andis meie kogemustele 

väga positiivse hinnangu! 

ESF projekti „Õppijakeskse tugiteenuste süsteemi arendamine koolituste ja koostöö 

kaudu“ raames toimus õppeaasta alguses esmakursuslaste rühmajuhatajatele motiveeriv 

ettevalmistus uueks õppeaastaks – koolitus  „Meeskonnatöö, motivatsioon ja stressi 

juhtimine haridustöötajatele.“ Tunnistuse said 22 töötajat.  

Septembris viidi läbi kohanemislaager I kursuse õpilastele, (M11, LH11, KL11). Laagris 

toimusid õpioskusi arendavad ja õpihoiakuid kujundavad loengud, kooliellu sisseelamist, 

kohanemist soodustavad, praktilised, sportlikud tegevused („suusatamine“, disc-golf 

maastikul, Jõulumäe petang, korvpalli tribling, mõttemäng). 

Septembris, oktoobris toimusid õpioskusi arendavad ja õpimotivatsiooni teemalised 

grupinõustamised I kursuste õppijatele ning novembris, detsembris elukestva õppe ja 

karjääriplaneerimise teemalised grupinõustamised II ja III kursuste õppijatele. Loenguid 

viisid läbi Pärnu Õppenõustamiskeskuse psühholoogid ja meie kooli rühmajuhataja. 
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Pildil kohanemislaager esmakursuslastele Jõulumäe Tervisekeskuses 

Detsembris toimus koolitus „Kriisi- ja eneseabi nõustamine“.  

Tehnikaõppeosakonna rühmajuhataja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning õppe- ja 

nõustamisteenistuse nõustajad viibisid nädal aega Soomes Omnia kutsekoolis, 

omandamas praktilisi kogemusi õppe- kasvatusprotsessi ja õppijaid toetava 

tugisüsteemi valdkonnas. 

Märtsikuus pakuti rühmajuhatajatele võimalust osaleda meie koolis grupisupervisioonil, 

mida viis läbi psühhoterapeut Ene Talvist. Aprillis toimusid 

rühmajuhatajatele/õpetajatele koolitused:  

 „Õpetaja toimetulek emotsionaal- ja käitumisraskustega õpilasega õppetunnis“ 

 „Refleksioon ja eneseanalüüs õpetaja toetajana.“ 

Aprillis toimus koostöökohtumine Tallinna Teeninduskooli õpetajate ja tugisüsteemi 

töötajatega eesmärgil jagada kogemusi arenguvestluste ja tugisüsteemi arendamise 

teemadel. 

Akrediteerimise hindamiskomisjonid hinnang õppe- ja nõustamisteenistuse tööle: 

„Koolis tervikuna toimib tugisüsteem õpilaste toetamiseks, … – aastatega on kujundatud 

eri valdkondades toetust pakkuv tugisüsteem õppijate toetamiseks, osapooled hindavad 

kõrgelt pakutud võimaluste paljusust ja informeeritust.“  

Õppe- ja kasvatustöökomisjon pidas 2011/2012 õppeaastal 30 istungit ning menetles 

õppijate õpitulemusi 634 korral. 
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Huvitegevus  

Kai-Tõe Ellermaa, huvijuht 

 

Noppeid huvitegevuse parimatest paladest õppeaasta jooksul. 

Õpetajate päev 

Algas kohvi ja koogiga, samal ajal andsid tunde õpilased. Iga õpetaja sai valida ühe tunni 

kolmest: kokteilisegamise õpetus, Facebooki kasutamine, uued kuumad ringmängud-

funky chicken. Meeleolukatest tundidest suunduti veelgi meeleolukamale kontserdile. 

Rain Simmul ja Jaan Sööt esitasid kava “Raimond Valgre armastuskirjadest”. Läks hinge!  

ÕE IX üldkoosolek 

Aasta-aastalt asjalikum PKHK õpilaskonna koosolek uue juhatuse valimiseks, 

kokkuvõtete tegemiseks ning uute plaanide tutvustamiseks õpilaskonna esindajatele. 

Juhatuse kandidaatidel tuli ennast ja oma tegevuskava põhjalikult tutvustada ning 

vastata valijate küsimustele. Esmakordselt kandideeris ÕE presidendi kohale kaks 

õpilast, kellest valituks osutus Martin Liivoja. 9-liikmelisse juhatusse valiti ka kaks 

esmakursuslast, sealhulgas vastloodud avalike suhete toimkonna juhataja ametikohale. 

Kohtumine kuulsusega – Liina Vahter 

Saal oli õpilasi täis. Liina rääkis põnevalt ja avameelselt oma erinevatest tegevusaladest 

ja jõudmisest nendeni. Vastas sõbralikult ja humoorikalt õpilaste paljudele küsimustele. 

Pärast kohtumise ametlikku lõppu andis autogramme ja pildistas koos soovijatega. Pani 

kindlasti noored mõtlema, kuidas elus edasi jõuda. 

Lauluvõistlus  

Lauluvõistlus leidis aset juba kolmandat korda ja üheaegselt toreda jõulukontserdiga sai 

välja selgitatud ka meie kooli parimad lauljad. Žürii eesotsas meie musikaalse direktoriga 

kuulutas võitjaks Kerli Tirka. 

Õpetajad kuulasid Eesti uut tippansamblit „Estonian Voices“ uusaasta vastuvõtul Endla 

teatri sammassaalis. Haruldane võimalus ja elamus muusikagurmaanidele koos uusaasta 

šampuse ja suupistetega ning tervituskõnega direktorilt.  
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Rammumees 2012 

Esmakordselt PKHK-s ja kohe õnnestunud ettevõtmine. Osavõtjaid oli 12 ja nende vahel 

toimus põnev jõukatsumine kahes kaaluklassis, mida viisid läbi professionaalsed 

kohtunikud. Pealtvaatajaid mahub aga järgmisel aastal kindlasti rohkem kaasa elama. 

ÕE võõrustas tisleri eriala vahetusõpilasi Prantsusmaalt 

Koostöös tehnikaõppe osakonna juhataja Jüri Puidetiga. Oli põnev kogemus. Algne kartus 

keelebarjääri suhtes sai ületatud juba esimestel kohtumistel. Selgus, et meie õpilased 

räägivad inglise keelt märksa paremini kui nende omad. ÕE näitas prantslastele meie 

linna ja veetis aktiivselt mitmekesiselt planeeritud vaba aega nende siinviibimise kolme 

nädala jooksul. 

Winter Race 2012 

ÕE koostöös meie kooli autoeriala õpetajate Mati Otsingu ja Priit Auväärtiga. Lumeraja 

ralli toimus esmakordselt meie koolis.  

Võistlusel osales üle 10 võistleja ja välja anti auhinnad kahes kategoorias: esi- ja 

tagaveolised sõiduautod. Võistlus toimus kooli õppesõidu väljakul ning absoluutvõtjaks 

tuli Kairo Kallas. 
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„Aasta õpilane 2012“ valimised 

Sel aastal uus valimiskord: aasta õpilased kolmes kategoorias valiti kõigis neljas 

osakonnas eraldi. Aasta tiim valiti ülekooliliselt. Hääletus toimus elektrooniliselt kooli 

kodulehel. Tänukirjad ja kingid võitjatele andis direktor üle õpilaste tänupäeva kontsert-

aktusel 31. mail. Sellel ning töötajate tänupäeva kontsert-aktusel astusid üles ainult meie 

oma kooli tantsijad-lauljad, nii õpilased kui õpetajad ja isegi meie järelkasv töötajate 

laste näol! 

IX vabariiklikud kutsekoolide suvepäevad 

Meie kooli 10-liikmeline võistkond tõi peavõidu kolmandat korda Pärnumaale! PKHK on 

suvepäevadel osalenud kaheksa korda ja suvepäevi korraldanud kahel korral. Sel aastal 

oli läbi aegade suurim karikasaak: I-III koht saadi 6 alal kaheksast! Meie parimateks 

aladeks, kust toodi esikoht, osutusid võrkpall, viktoriin ja orienteerumine. Alates VII 

suvepäevadest Varemurrus on võit lahutatud korraldusest. Järgmised, 

juubelisuvepäevad, korraldab Ida-Virumaa KHK.  

Mis veel toimus: 

 Igakuised filmiõhtud Mattias Soosalu eestvedamisel;  

 Igakuised intervjuud õpilaste-kuulsustega, intervjueeris Laura Mänd 

http://www.hariduskeskus.ee/kuulsused;  

 Kooli leht „Puuk“ ilmus novembris, veebruaris ja juunis. Lehe peatoimetaja Keit 

Kolga;  

 ÕE-l valmis uus kooli reklaamfilm „Kosjakontor“, mida saab näha YouTube`ist. 

Stsenarist Madis-Siim Kull;  

 ÕE reklaamis PKHK-d kolmel infomessil Vabariigis: Teeviidal Tallinnas, Suunajal 

Pärnus ja Haridusmessil Viljandis. 

Tegutsesid huviringid: sulgpall, neidude lauluansambel, töötajate koor, võrkpall, 

korvpall, jalgpall, näitering, kergejõustik, tänavatants, tantsuline võimlemine, 

puutööring, rahvatantsuansambel „Kajakas“, pallimängud Tihemetsas, soome keel. 

 

  

http://www.hariduskeskus.ee/kuulsused
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Sport 

Reet Parind, kehalise kasvatuse õpetaja 

 

Sportlik tegevus Pärnumaa KHK-s oli 2011/12 õppeaastal sisukas ja mitmekülgne. 

Koolisisesed võistlused toimusid järgmistel aladel: sügisturniir võrkpallis, 

pendelteatejooks, orienteerumine, jooksukross, indiaca jõuluturniir, saalihoki-, sulgpalli- 

ja korvpalliturniir ning esmakordselt selgusid kooli vägevamad rammumehed. Pärnumaa 

KHK edukamad alad Eesti Kutsekoolide Spordiliidu meistri- ja karikavõistlustel: 

 Kergejõustik noormehed I koht, neiud II koht (tublid kergejõustiklased: John-

Kaspar Jaanus V09, Kaur Kalamets LH11, Fred Uudik V09, Marten Karjus KL10, 

Ivo Orav V09, Tatjana Krõlova M11, Eliise Seepter MT10B)  

 Jalgpall neiud I koht (Kristiina Hansen ÄK11, Enelin Kannu K10A, kutsekoolide 

mängija Kairi Himanen M10, Kairi Klein LH09, Tatjana Krõlova M11, Elina Tarkus 

LH09, Kadi Põltsam LH09, Egle-Riin Korju K11B, Kristi Kuusk K10A) 

 Murdmaajooks neiud I koht 

 Korvpall noormehed III koht 

 Korvpall neiud III koht 

 Võrkpall noormehed III koht 

 Meie õpilased saavutasid vabariigis auhinnalisi kohti veel sulgpalli 

üksikmängudes. Kergejõustikus ja sulgpallis esinesid üliedukalt kooli töötajad. 

Kutsekoolide meistritiitli võitsid: 

 Kergejõustikus: Janne Ojala, Mihkel Lembit; 

 Häid tulemusi näitasid: Priit Auväärt, Taivo Kaelep, Lembit Miil ja Janek 

Leppnurm; 

 Kuldmedalid sulgpallis teenisid: Elve Lääts, Gerli Ollino ja Kaja Kibur; 

 Tublilt võistlesid: Riina Müürsepp, Reet Parind, Piret Laan, Saima Rand, Ene 

Külaots ja Janek Leppnurm. 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korv-, võrk- ja jalgpallurid ning kergejõustiklased võtsid 

aktiivselt osa Pärnu linna ja maakonna koolinoorte meistrivõistlustest. Noormeeste 

võrkpallis võideti Pärnu linna meistritiitel. 
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KUTSEHARIDUSKESKUSE PARIMAD 

Vabariiklikel kutsevõistlustel saavutatud head tulemused: 

 Autotehnikute kutsevõistluste võistluse üldvõidu saavutas Tauri Villemson;  

 Punutud pruudisoengud – juuksurieriala õpilane Mairi Medell saavutas I koha;  

 Majutus- ja hotelliteeninduse eriala õpilaste kutsemeistrivõistlus saavutas I koha 

Liisa Soovere, III koha Triin Sarapik; 

 Ehituspuuseppade kutsemeistrivõistlustel pälvisid II koha Kristjan Pikner ja 

Jarmo Kask;  

 „Parim müüja õpilane 2012" nooremas vanusegrupis saavutas III koha Merilyn 

Laanemets; 

 Ettevõtlusalase kutsevõistluse III koht, võistkond: Thea Kask, Ivar Heinvars, 

Tairi Murel, Kristiina Hansen; 

 Raamatupidamisõppurite kutsemeistrivõistlustel saavutas majandusarvestuse ja 

maksunduserialal õppija Diana Siil III koha; 

 „Hooldustöötaja õpilane 2012“, saavutas Eva Grigor III koha. 

Presidendi vastuvõtule kutsuti rätsepatöö eriala lõpetaja Ege Laurimäe. 

Põllumajandusministri vastuvõtul käis Alvar Prints metsamajanduse erialalt. 

Keijo Viita – tunnusus eduka kodu-uurimistöö kirjutajale ja parimale õppurile Voltveti 

koolituskeskuses. Tarvi Teearu – edukas kodu-uurimustöö kirjutaja.  

„Tuuni mu mõisa“ saatesarjas esindasid kooli: 

 Rätsepaeriala õpilased - Liis Laadi, Ege Laurimäe, Annely Lauk, Helle-Ly Pillart, 

Elisa Kitunen;  

 Ehituspuusepad - Urmo Unt, Jarmo Kask, Siim Sarapuu, Kaimo Kauson, Kaur 

Noormägi;  

 Ehitusviimistlejad - Merin Varendi, Marilin Tammik, Ivo Orav;  

 Laohoidjad-kaubakäsitlejad - Taavi Sooväli, Kadi Põltsam, Kairi Klein, Elina 

Tarkus, Marje Veenmaa, Aive Lahi, Liina Luur. 
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Aasta parima tulemuse 

saavutaja 

Voltveti KK Kristi Krahv 
 

Aleksandar Kuzmin 

Tehnika Laura Mänd Raido Kurvits Devid Grunt 

Teenindus Tatjana Krõlova Maria Lindov Kristian Talviste 

Täiskasvanud Liina Tilk Liis Raudsepp Katri Randmaa 

 Aasta tiim 2012- messitiim koosseisus: Kristian Talviste, Mattias Soosalu, Marleyn-Cristin 

Kallas, Ingrid Soovik;  

 Aasta aktiivseim õppegrupp MT (majutusteenindus) - 11A, rühmajuhataja Kristel Sepp.  

Vene kultuuriloo ülelinnalises viktoriinis saavutasid II koha: Tambur Kelly, Ehrstein 

Arvo, Kravtsova Anastasija, Hatšatrjan Gajane, Himanen Terje, Pogrebnoi Aleksei, 

Kozitskaya Svetlana. 

Hea kooli parimad tegijad 

 

PKHK aianduse kutseõpetaja, andragoog Erna Gross valiti Maaelu Edendamise 

Sihtasutuse poolt parimaks maamajanduseriala õpetajaks aastal 2011. 

Pärnumaa aastate õpetaja – Sirje Aigro. 

„Hea kooli parimad tegijad“:  

 Aasta üldainete õpetaja - Maie Jesjutina;  

 Aasta kutseõpetaja - Sergei Tšekmarjov;  

 Aasta rühmajuhataja - Anu Laas;  

 Aastate töötaja - Sirje Aigro;  

 Aasta uus tulija - Terje Jürgens;  

 Tore kolleeg - Ilmar Eek, Urmas Einbaum;  

 Hea abimees - Eda Tiismaa, Endla Kuura, Varje Tipp;  

 Pühendunud töötaja - Karli Edo, Riina Tõnsing, Karin Luts;  

 Aasta meeskond - toitlustusmeeskond: Kaire Vohu, Urmas Einbaum, Aili Sommer, 

Karmen Torin; 

 Aasta tegu - projekt „Praktikavõrgustikud – hea koostöö ettevõtetega“, projekti 

meeskond: Jüri Puidet, Tiina Kolga, Janek Klaamas, Aita Kütt, Silver Silluta, Mati 

Otsing, Elle Möller, Lembit Miil, Urmas Ailt, Katrin Koidumaa, Üllar Tornik.   
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MAGISTRITÖÖ JA KOOLIJUHTIMISE LÕPUTÖÖD 

Koolijuhtide valmisolek õppekavarühmade akrediteerimiseks 

Anneli Rabbi, avalike suhete juht. 

Magistritöö „Muudatuste juhtimine kutseõppeasustustes õppekavarühmade 

akrediteerimisprotsessi näitel“ autor. Kaastöö Haridus- ja Teadusministeeriumi 

välishindamise aastaraamatusse.  

 

Eesti kutseharidussüsteemi arengukavades nii aastateks 2005-2008 kui 2009-2013 on 

rõhuasetus kvaliteeditemaatikal, mis näeb ette kvaliteeditagamise süsteemi arendamise 

ja kvaliteedijuhtimise põhimõtete juurutamise nii riiklikul kui õppeasutuse tasandil, sh 

kutseõppeasutuste regulaarse sise- ja välishindamise.  

Kvaliteeditagamise süsteemide rakendamiseks on kavandatud riikliku tunnustamise 

süsteemi rakendamine, mis seisneb kutseõppeasutuste akrediteerimise põhimõtete, 

kriteeriumite ja korralduse väljatöötamises, piloteerimises ja rakendamises ning mis 

asendab seni kehtinud koolituslubade süsteemi Eestis. Ambitsioonika eesmärgi 

täitmiseks on planeeritud tegevused ja vahendid ESF programmis „Kutsehariduse 

sisuline arendamine 2008-2013“.  

Kutseharidussüsteemis käivitati 2011. a. suuremahuline muudatus – õppekavarühmade 

akrediteerimine, millega koolisisene otsustus- ja vastutustasand viidi senisest enam 

õppekavarühmade juhtimistasandile. Uurimistöös esitatakse ülevaade sellest, kuidas 

õppekavarühmade akrediteerimine on rakendunud ning milline on juhtide valmisolek 

muutuste protsessis. Õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru valiti  kaks kõige 

suurema õppijate ja koolide arvuga õppekavarühma - majutamise ja toitlustamise ning  

ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmad. Kutseõppe õppekavarühmade 

akrediteerimise viis läbi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, kellel on sarnane 

kogemus üleminekuhindamise korraldamisest kõrghariduses.  

Kokku osales 24 kutseõppeasutust, toimus 37 õppekavarühma hindamine: ehitus- ja 

tsiviilrajatised õppekavarühma 19 koolis ning majutamise ja toitlustamise 

õppekavarühma 18 koolis. Täisakrediteeringu ehk õppe läbiviimise õiguse kuueks 

aastaks said 18 kooli, tingimisi akrediteeringu ehk õppe läbiviimise õiguse kolmeks 

aastaks 19 kooli.  
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Pilootvoorus mõlemas õppekavarühmas täisakrediteeringu saanud koole oli kokku viis: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, 

Viljandi Ühendatud Kutskeskkool, Tartu Kutsehariduskeskus. Nemad osutusid uuringu 

valimiks seetõttu, et välja selgitada koolide positiivne kogemus, kuidas toimus 

akrediteerimisprotsess ja mis tagas edu õppekavarühmade akrediteerimisel. Selleks, et 

saada terviklik üldpilt arusaamadest ja valmisolekust viidi läbi intervjuud erinevatel 

juhtimistasanditel. Tippjuhtide intervjueerimine andis teadmise milline on valmisolek ja 

kuidas on rakendatud jagatud eestvedamise põhimõtteid akrediteerimisprotsessis. 

Selleks, et välja selgitada kas otsustus – ja vastutustasand on jõudnud enam 

õppekavarühma juhtimistasandile, intervjueeriti keskastme juhte. Õppekavarühma 

liikmete seas viidi läbi küsitlus, et välja selgitada, meeskonna valmisolek 

akrediteerimisprotsessis.  

Intervjuude tulemused esitatakse viie spetsiifilise uurimisküsimuse lõikes. 

Kuidas akrediteerimisprotsess toetab õppekavarühma arengut? 

Tippjuhid, keskastme- ja õppekavarühmade juhid rõhutasid enam meeskonnatöö ja 

koostöö vajalikkust ning inimeste kaasamist õppekavarühma arendustegevustesse, 

samuti peeti oluliseks, et akrediteerimisprotsessi kaasati tunduvalt rohkem inimesi kui 

varasemalt kutseõppeasutuste sisehindamisel või osalemisel kvaliteediprojektis. Enam 

peeti oluliseks, et inimesed töötasid töörühmades ühise eesmärgi nimel. Varem on 

andmeid fikseeritud ja tulemusi mõõdetud kooli kui terviku kontekstis, kuid nüüd viidi 

läbi õppekavarühmapõhine sisehindamine, mille tulemusena koostati aruanne, kus 

fikseeriti õppekavarühma hetkeolukord ning määratleti tulevikuvaade. Probleemina 

toodi välja, et rake oli eraldada andmeid konkreetse õppekavarühmaga seotud 

informatsiooni, kuna varem pole pidanud andmeid koguma õppekavarühma lõikes. 

Vastanud pidasid tähtsaks eneseanalüüsi, samuti andmete kogumist ja 

süstematiseerimist õppekavarühma lõikes. Tippjuhid viitasid enam tähelepanu asjaolule, 

et õppekavarühma parendustegevused määravad antud valdkonna juht koos 

õpetajatega, samuti planeeritakse ise parendustegevused. Õppekavarühma arengu 

toetajana toodi esile hindamiskomisjoni tagasiside kasulikkus. Kõik intervjueeritavad 

pidasid akrediteerimist õppekavarühma arengut toetavaks, kuna sügavuti minnakse 

ühes konkreetses õppekavarühmas, määratakse hetkeseis, samuti tulevikuvaate 

arendustegevused. 
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Mis oli suurim isiklik õppimiskogemus akrediteerimisprotsessis? 

Tippjuhid pidasid isiklikuks õppimiskogemuseks, et õppekavarühmapõhiselt on 

tekkinud süsteemsus, neil õnnestunud paremini tundma õppida oma inimesi, mis annab 

lisavõimalusi jagatud eestvedamise rakendamiseks. Kuna kutseõppeasutused on 

viimased kümme aastat aktiivselt osalenud  kvaliteediliikumises, kus organisatsiooni 

vaadatakse ja hinnatakse terviklikult, siis nüüd on toimunud vaatenurga muutus- 

õppekavarühma vaadatakse ja hinnatakse terviklikult kogu organisatsiooni kontekstis. 

Oluliseks peeti hindamiskomisjoni tagasisidet. 

Õppekavarühma juhid tunnetasid selgelt, et nad on eestvedajad ja vastutavad uudse 

protsessi rakendamise eest, õpiti kaasama ja motiveerima oma valdkonna õpetajaid. 

Õpiti analüüsima õppetööd õppekavarühmapõhiselt, samuti õpiti koostama 

enesehindamise aruannet, väga tähtsaks oskuseks peeti olulise info eristamist 

ebaolulisest. Õppimise kohana toodi välja, et kuigi andmeid kogutakse ja vaadatakse üle 

meeskonnaga, siis on asjakohane aruande kokkukirjutamine ühe inimese poolt. 

Mida organisatsioon kui tervik õppis akrediteerimisprotsessist? 

Organisatsiooni kui terviku kontekstis õpiti nägema õppekavarühma kui tervikut, hinnati 

ja analüüsiti andmeid. Esialgu oli keskastme juhtidel protsessist arusaamise ja 

tõlgendamisega teatud kitsaskohti kuid õpiti andmeid koguma õppekavarühma lõikes. 

Koostati parendustegevuste tegevuskavad, mida rakendatakse kogu koolile. Erinevatel 

juhtimistasanditel rõhutati andmete kogumise ja analüüsi oskuse kasvu tõusu. Tähtsaks 

peeti õppekavarühma andmete võrdlemist kooli kui tervikuga. Intervjueeritavad tõid 

välja, et iga inimese töö on väga tähtis, vajalik oli erinevate tugistruktuuride töötajate 

koostöö. Õppekavarühmade akrediteerimisprotsessi tulemisena vaadati üle ja ühtlustati 

tegevuskavad. Iga teatud perioodi järel tehti vahekokkuvõtteid ja hinnati mõju. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et oluliseks peeti süsteemset planeerimist ja tulemuste seiret 

õppekavarühmade lõikes, samas ka hakati õppekavarühma nägema kooli kui terviku 

kontekstis.  
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Missugused muutused on toimunud pärast pilootvoorus osalemist? 

Pärast akrediteerimise pilootvoorus osalemist on rakendunud väga mitmed muutused. 

Praktilist õppetööd on enam hakatud siduma reaalse eluga, on üle vaadatud personalitöö 

ja koolitustabelid, arendatakse hindamist ja tagaasiside kogumist. Intervjueeritavad 

pidasid väga tähtsaks koostöö arendamist tööandjate ettevõtetega ja väideti, et koostöö 

ettevõtetega on paranenud. Näiteks on akrediteeritud ja tunnustatud 

praktikaettevõtteid, praktika paremaks toimimiseks on parendatud praktika tagasiside 

aruandeid ning toimub praktikajuhendajate koolitamine. Oluliseks muutuseks peeti 

koosolekute korraldamise kvaliteeti õppekavarühma tasandil, samuti vaadatakse üle ja 

täiendatakse andmete kogumise süsteeme ja arendatakse õppeinfosüsteeme, et need 

vastaksid õppekavarühma vajadustele.  

Kuidas akrediteerimist edaspidi paremini korraldada? 

Koolisiseselt akrediteerimise paremaks korraldamiseks on võtmesõnadeks süsteemi 

loomine ja planeerimine, mis on aluseks edasistele tegevuskavadele ja töödele. Rõhutati 

ka head analüüsioskust. Juhiti tähelepanu, et akrediteerimisprotsessi õnnestumiseks on 

vaja koolitada õppekavarühma liikmeid, et kõik saaksid aru ja tõlgendaksid asju 

ühtemoodi. Enesehindamise aruanne võiks olla selgemalt lahti kirjutatud. 

Intervjueeritavad tõid ühe akrediteerimisprotsessi nõrkusena välja hindamiskomisjonid, 

nt seati kahtluse alla, kas suurtes valdkondades suudavad hindamiskomisjonid nii 

lühikese ajaga anda adekvaatseid hinnanguid koolis ja õppekavarühmas toimuva kohta. 

Tehti ettepanek, et ühes valdkonnas võiks üks hindamiskomisjon katta kogu Eesti, mis 

tagaks võrreldavad andmed ja oleks heaks sisendiks, et edaspidi saaks kooli omanik 

langetada õigeid otsuseid koolivõrgu korrastamiseks. Riiklikul tasandil on samuti vaja 

korrastada õppekavarühmapõhiste andemete kogumise süsteemi.   

Kokkuvõte 

Kutseõppeasustuste õppekavarühmade akrediteerimisprotsess on laiaulatuslik 

koolisisene juhtimisalane muudatus, kus vastutuse viimine on viidud õppekavarühma 

tasandile, seega mõjutab see väga paljusid töötajaid ning protsessi edukaks toimimiseks 

on oluline nende valmisolek muudatusi ellu viia.  
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Magistritöö teoreetilise ja empiirilise osa üldistusena võib välja tuua üldised seisukohad:  

 Uurimistulemused kinnitasid täisakrediteeringu ehk kuueks aastaks õppe läbiviimise 

õiguse saanud kutseõppeasutuste tipp- ja keskastmejuhtide valmisolekut ja 

pühendumist eestvedamisele muudatuste rakendamisel; 

 Positiivse tulemuse tagas igakülgne meeskonna toetus ja usk, et õppekavade 

akrediteerimine toetab kutseõppeasutuste ja õppekavarühmade arengut; 

 Akrediteerimisprotsessi edukaks rakendamiseks on edaspidi senisest enam vaja 

tähelepanu pöörata osalevate meeskonnaliikmete valmisoleku kujundamisele, sh 

sisekoolituste korraldamisele; hindamiskomisjonide sisulisele ettevalmistamisele, 

andmete kogumise süsteemi ühtlustamisele. Uurimistulemused viitavad, et väga 

selge ei ole veel osalejate isiklik roll protsessis, st täpsemalt on vaja määratleda 

vastutusvaldkonnad ja selgitada selged ootused osalejatele. 

Autor peab töö suureks väärtuseks positiivseid ja emotsionaalseid kohtumisi 

kutseõppeasutuste tippjuhtidega ning õppekavarühma juhtidega, mis andsid kinnituse 

koolisisesest valmisolekust ja pühendumisest muudatuste ellurakendamisel. 

Edaspidiseks võiks uurimisainet pakkuda uuring akrediteerimisprotsessis tingimisi 

akrediteeringu ehk õppe läbiviimise õiguse kolmeks aastaks saanud õppekavarühmades, 

et tekiks laiapõhjalisem teadmine millele enam tähelepanu juhtida. 

 

Koolijuhtimise lõputööd 

 

240-tunnise koolijuhtimise kursuse läbisid ja lõputöö kaitsesid: 

 Elve Lääts - "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusosakonna töötajate 

rahulolu uuring"; 

 Helke Heinmets – „Pärnumaa kutsehariduskeskuse õppe- ja nõustamisteenistuse 

töötajate rahulolu uuring“; 

 Riina Tõnsing - „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna õpilaste 

ja töötajate rahulolu uuring“. 
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LISA 1 E-kursused ja õpiobjektid 

Materjali nimi Autor Maht  

Kvaliteedisüsteemid ja elektroonikatööstuse 
tootmisalused 

Mart Ronk 1 e-kursus 

Masinaelemendid ja koostetööd Lembit Miil 3 e-kursus 

Kinnisvarahooldajate erialane vene keel Rita Pillisner 1 e-kursus 

Tehnoloogiaülesanded Lembit Miil 1 e-kursus 

Erialane vene keel müügikorraldajatele Maie Jesjutina 1 e-kursus 

Erialane võõrkeel elektroonikaseadmete 
koostajale 

Piret Laan 1 e-kursus 

Kelneri  kutsealane inglise keel Sirje Tamm 1 e-kursus 

Koka kutsealane inglise keel Sirje Tamm 1 e-kursus 

Testide koostamine ja metoodika Varje Tipp 2 e-kursus 

Taimemorfoloogia Marje Kask 1 e-kursus 

Taimesüstemaatika Marje Kask 1 e-kursus 

T-särgi ajalugu ja tänapäev Kristel Sepp 0,1 õpiobjekt 

Pedagoogikaalused Karin Luts 1 e-kursus 

Moeleksikon II Kristel Sepp 0,2 õpiobjekt 

Viimistlejate erialane vene keel Rita Pillisner 2 e-kursus 

Lukksepatööd Ilmar Eek 2 e-kursus 

Teksapükste ajalugu ja tänapäev Kristel Sepp 0,1 õpiobjekt 

Laste hoolekanne Varje Tipp 2 e-kursus 

Arengupsühholoogia Karin Luts 2 e-kursus 

Võrguseadmed Janek Leppnurm 2 e-kursus 

Interjööri ja mööbli ajalugu Malle Raudoja 2 e-kursus 

Hüdroisolatsioonitööd Enn Veesalu 1 e-kursus 

Taimemorfoloogia Marje Kask 1 e-kursus 

Koka kutsealane inglise keel Sirje Tamm 1 e-kursus 

Toiduainete keemia Allan Lorents 1 e-kursus 

Keskkond ja jäätmemajandus Allan Lorents 1 e-kursus 

Keskkonnakaitse Allan Lorents 2 e-kursus 

Kaubandusõigus Janne Ojala 1 e-kursus 

Grillimine Sergei Tšekmarjov 1 e-kursus 

Moeleksikon I Kristel Sepp 0,2 õpiobjekt 

Kokku: e-kursuseid 36 ÕN  
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LISA 2 Raamatukogu numbrites  

 

 2010/2011 2011/2012 

Lugejad 1243 1274 

Külastused 25986 30855 

Laenutused 10359 14282 

Õppetunnid raamatukogus 238 348 

Teavikute juurdetulek 2686 1045 

Sellest annetusena 1886 652 

Teavikute mahakandmine 620 3627 

 

LISA 3 Tagasi kooli 

„Tagasi kooli" projekti raames andsid tunde kutseõpetaja Erna Grossi eestvedamisel 

külalisõpetajatena meie kooli vilistlased.  

12.03 Andrus Aruaas - vilistlane ja ettevõtja. Tunnid metsanduse eriala õpilastele: 

Tänane haridus on homne töö. 

14.03 Reet Karukäpp - ettevõtja. Tunnid aianduse ja metsanduse eriala õpilastele: 

Ettevõtluse alustamine ja mustsõstra kasvatus. 

22.03 Andrus Aruaas - vilistlane ja ettevõtja. Tunnid ärikorralduse eriala õpilastele: 

Ärikarid. 

22.03 Andrus Aruaas - vilistlane ja ettevõtja. Tunnid sekretäritöö õpilastele: Tänane 

haridus on homne töö. Töölevõtu vestlus. 

26.03 Heiki Magnus - aianduse eriala vilistlane. Loengud aianduse eriala õpilastele: 

Haljastustöö korraldamine ja teostamine omavalitsuses. Kalmistutöö korraldamine ja 

teostamine omavalitsuses. 

28.03 Eve Raik - aianduse eriala vilistlane. Loengud aianduse eriala õpilastele: 

Püsitaimed. 
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LISA 4 Lõpetajate nimekirjad 

 
Kelner KE11, rühmajuhataja Elle Möller 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Margaret Karlson 
2 Tarvi Kunder kiituskiri väga hea õppeedukuse eest  
3 Ester Lempu  
4 Riina Orav  
5 Vanesa Vakrööm   
6 Heidi Västrik 

 
 
Abiaednik ÕA11, rühmajuhataja Erna Gross 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Tiiu Hiob  
2 Tiina Puusepp kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 
3 Ülle Põrk kiituskiri väga hea õppeedukuse eest  
4 Riina Rõigas kiituskiri väga hea õppeedukuse eest  
5 Ulvi Närep   

 
 
Autotehnik AT 08, rühmajuhataja Mati Koitmäe 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Christian Aruste   
2 Reimo Hansumäe   
3 Armin Hinrikson   
4 Jüri Juhani   
5 Tambet Juht   
6 Sten Järve   
7 Janno Jürgenson   
8 Sander Kokka tänukiri hea õppeedukuse eest 
9 Rasmus Kurrik   
10 Meelis Kustassoo   
11 Elvis Künnapas   
12 Rannet Laas   
13 Alary Leesment   
14 Nikolai Munitsõn   
15 Rene Must   
16 Alvar Mäll   
17 Kaimar Nuut   
18 Sirvo Nõmm   
19 Mikk Palok   
20 Ulla-Marleen Sommer   
21 Raido Talts   
22 Villem Tammann   
23 Marko Tats   
24 Janno Tilk   
25 Deivi Vatsk   
26 Maido Õispuu 
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Arvutid ja arvutivõrgud AAK 09,  rühmajuhataja Silver Silluta 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Gert Avikson   
2 Erkko Joosep   
3 Martin Selvet   
4 Terje Sepp tänukiri hea õppeedukuse eest 
5 Piret Sütt   
6 Andres Terleckas   
7 Martin Vainu tänukiri hea õppeedukuse eest 
8 Evert Verbak   
    
 
Metsamajandus ME08, rühmajuhataja Anu Tamm 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Robert Ahli   
2 Maiko Leemann   
3 Alvar Prints   
4 Erik Puusild   
5 Alar Tatolder   

6 Taavi Tuisk               tänukiri eeskujuliku õppetöösse suhtumise,  
aktiivse tunnis osalemise, väga heade tulemuste 
eest inglise keeles ja erialases inglise keeles 

7 Egert Vahter   
  
   
Metsamajandus (raietööline) MR11, rühmajuhataja Marje Kask 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Priit Erg kiituskiri väga heade õppetulemuste eest 
2 Kalev Kants tänukiri hea õppeedukuse eest 
3 Eha Pettai   
4 Paul Ruubel   
5 Martin Tamm tänukiri hea õppeedukuse eest 
6 Janek Vilisaar tänukiri hea õppeedukuse eest 
  
   
Juuksur J10, rühmajuhataja Õnne Ennusaar  
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Heili Eeriku kiituskiri väga heade õppetulemuste eest 
2 Meliine Ilves   
3 Maarja Ivanova   
4 Kätlin Käärmaa   
5 Tairi Marrandi   
6 Mairi Medell kiituskiri väga heade õppetulemuste eest 
7 Eleri Mäelt   
8 Kertu Nõmm   
9 Carmen Saik   
10 Mari-Liis Tammann   
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Kokk K08A, rühmajuhataja Ingrid Ploom 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Taavi Engman   

2 Antti Jefimov tänukiri silmapaistvate erialaste tulemuste  
   eest 
3 Ketri Killomets   
4 Kati Kõrsmaa   
5 Silver Luhtoja   
6 Randel Malm   
7 Marlen Merila   
8 Anneli Mokšantseva   
9 Triinu Palmiste   
10 Triin Rand   
11 Kaido Rumma   
12 Merje Sarv   
13 Ingrid Soovik tänukiri hea õppeedukuse eest 
14 Kristjan Talve   
15 Merilin Veerpalu tänukiri hea õppeedukuse eest 
16 Eliis Vihterbal   
17 Kristofer Õun   
    
 
Kokk K08B, rühmajuhataja Ingrid Ploom 
Nr Eesnimi Perenimi Tänukiri/kiituskiri 
1 Helen Edvand   

2 Kerli Hiiemäe tänukiri hea õppeedukuse ja silmapaistvate  
   erialaste tulemuste eest 
3 Janelin Jaakson   
4 Kerli Jürissaar   
5 Maarja Kodasma   
6 Ott Kulman   
7 Alic Kõiv   
8 Natallia Lemmik   
9 Rutt Pais   
10 Susanne Raudsepp tänukiri hea õppeedukuse eest 
11 Leili Semjonova   
12 Jevgeni Šerstjuk   
13 Pirgit Taling   
14 Piret Tillart tänukiri hea õppeedukuse eest 
15 Anželika Uusna   
16 Anneli Veinšteins tänukiri hea õppeedukuse eest 
17 Jane Õigus   

 
 
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus E09, rühmajuhataja Janek Klaamas 
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri   
1 Aldur Rauno 
2 Annusvere Sander        
3 Golov Herkki  tänukiri müürsepp I  
4 Hunt Heiki    müürsepp I  
5 Kaelep Renell    müürsepp I  
6 Kask Karmo        
7 Kitt Harlis        
8 Koljo Riho    müürsepp I  
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9 Kuningas Siim  kiituskiri müürsepp I  
10 Mäesalu Martin    müürsepp I  
11 Rehemaa Egon        
12 Reilend Reigo    müürsepp I  
13 Riik Karel        
14 Saarts Ahti    müürsepp I  
15 Sommer Rando        
16 Šatski Kristjan    müürsepp I  
17 Torokvei Miko  tänukiri müürsepp I  
18 Verbeštšuk Nikolai        
19 Västrik Heido    müürsepp I  
20 Õis Vernon    müürsepp I  
        
 
Elektroonikaseadmete koostaja EL09,  rühmajuhataja Maret Nugis  
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri   
1 Burakov Sergei       
2 Dubrovin Tanel       
3 Heinla Raido       
4 Kangur Jüri       
5 Kangur Kerto       
6 Kodasma Tarmo       
7 Koks Arvi       
8 Lõõbas Aare-Bruno       
9 Mitt Margo       
10 Pusse Priit       
11 Ränk Oskar       
12 Schubbe Valdo  tänukiri    
13 Säde Martin       
14 Vaarmann Aleksander       
15 Velleste Kaspar       
 
 
Ehituspuusepp EP09, rühmajuhataja Elje Teesalu   
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri   
1 Kaal Ken      
2 Kalnin Seido      
3 Kuldkepp Aren  ehituspuusepp I  
4 Kurrel Rannet      
5 Liivaste Sten                                                    
6 Mõlder Arvo  ehituspuusepp I  
7 Rätsepp Kristjan  ehituspuusepp I  
8 Saard Gert      
9 Tammeleht Egert  ehituspuusepp I  
10 Tilk Paul  ehituspuusepp I  
11 Toomsalu Alar  ehituspuusepp I  
12 Öövel Ravel  ehituspuusepp I  
  
       
Tisler T09, rühmajuhataja Ingrid Kruusla   
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri  
1 Bauer Sten    tisler 3.tase  
2 Hansson Rauno  tänukiri tisler 3.tase  
3 Kruusma Kristo    tisler 3.tase  
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4 Lehemets Kristo    tisler 3.tase  
5 Ojalill Rivo    tisler 3.tase  
6 Oks Janar        
7 Rea Hanno    tisler 3.tase  
8 Roos Roger        
9 Tralla Taimar    tisler 3.tase  
10 Vainola Daryl    tisler 3.tase  
  
       
Ehitusviimistlus V09, rühmajuhataja Kai Pajumaa   
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri  
1 Holzberg Vilve  ehitusviimistleja I  
2 Järvoja Ahto  ehitusviimistleja I  
3 Kunto Rait  ehitusviimistleja I  
4 Marjapuu Maija-Liisa  ehitusviimistleja I  
5 Männik Mallvio  ehitusviimistleja I  
6 Paabut Gert  ehitusviimistleja I  
7 Paal Sten      
8 Pelberg Antti  ehitusviimistleja I  
9 Sillandi Erkki  ehitusviimistleja I  
10 Suits Joosep  ehitusviimistleja I  
11 Toome Mart  ehitusviimistleja I  
12 Trumm Kait  ehitusviimistleja I  
13 Tämm Andre  ehitusviimistleja I  
14 Uudik Fred  ehitusviimistleja I  
15 Villota Markus      
        
        
Rätsepatöö R10, rühmajuhataja Heli Sakk-Hännikäinen  
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri  
1 Hänni Liina  kiituskiri   
2 Kask Kristel  tänukiri    
3 Kitunen Elisa  tänukiri    
4 Kärmas Maarja       
5 Laadi Liis  kiituskiri    
6 Lauk Annely  kiituskiri    
7 Laurimäe Ege  kiituskiri    
8 Laus Jaana  tänukiri    
9 Peetersoo Annika  tänukiri    
10 Pillart Helle-Ly  kiituskiri    
11 Randlaht Helena       
12 Tasane Katri  tänukiri    
        
 
Majandusarvestus ja maksundus RA10, rühmajuhataja Ille Kukk  
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Balent Kristina   raamatupidaja assistent I  
2 Bedrataja Jelena   raamatupidaja assistent I  
3 Kops Karin   raamatupidaja assistent I  
4 Laos Diana   raamatupidaja assistent I  
5 Laur Riina tänukiri raamatupidaja assistent I  
6 Lehtmets Jaana kiituskiri raamatupidaja assistent I  
7 Lippant Tiina tänukiri raamatupidaja assistent I  
8 Lomp Ave tänukiri raamatupidaja assistent I  
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9 Mitt Külli   raamatupidaja assistent I  
10 Morševitskaja Jekaterina kiituskiri raamatupidaja assistent I  
11 Orav Merili   raamatupidaja assistent I  
12 Palu Ille   raamatupidaja assistent I  
13 Pani Siret      
14 Prints Liina   raamatupidaja assistent I  
15 Pärn Edvika   raamatupidaja assistent I  
16 Siil Diana kiituskiri raamatupidaja assistent I  
17 Tammai Tuuli tänukiri raamatupidaja assistent I  
18 Vunk Merle      
        
Rõivaõmblus RÕ09, rühmajuhataja Karin Luts   
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri  
1 Mäesepp Mari      
2 Raabe Agnes      
3 Rehtla Elle Helena      
4 Reimets Janelin      
5 Riis Gertu      
6 Roosimaa Helina      
7 Sankovski Gerda      
8 Sosaar Gerli Kai      
9 Tenso Teele      
10 Värk Hester      
        
Sekretäritöö S10, rühmajuhataja Anu Laas   
Nr Perenimi Eesnimi  Tänukiri/kiituskiri  
1 Juurikas Kerli       
2 Kuudisiim Kristiina       
3 Lehtmaa Kadi  kiituskiri     
4 Lorents Aune       
5 Lääts Kristi       
6 Mašnov Kristiine tänukiri raamatupidaja assistent I  
7 Mõru Jaanika tänukiri     
8 Oras Reena tänukiri     
9 Poolak Piret tänukiri     
10 Rakaselg Riina       
11 Raudsep Liis       
12 Reidak Piret tänukiri sekretär II    
13 Reinu Birgit tänukiri     
14 Siim Ebe-Kai tänukiri sekretär I ja raamatupidaja assistent I 
15 Vahenurm Karin       
16 Viilukas Merilin       
        
Ärikorraldus ÄK10, rühmajuhataja Sirje Aigro   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Alloja Triin tänukiri     
2 Heinvars Ivar tänukiri     
3 Kaabel Liina tänukiri     
4 Kask Thea tänukiri raamatupidaja assistent I  
5 Lankus Silver       
6 Leiten Triinu       
7 Lember Kristi tänukiri raamatupidaja assistent I  
8 Linno Gitta tänukiri     
9 Muns Marianne       
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10 Rego Rauno       
11 Sillandi Maritta tänukiri     
        
Hooldustöötaja HT10, rühmajuhataja Eda Tiismaa   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Bernhardt Helle kiituskiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
2 Eamets Heiki kiituskiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
3 Grigor Eva kiituskiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
4 Konstabel Kadi   sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
5 Künnarpuu Merike tänukiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
6 Murro Liis tänukiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
7 Männilaan Kristi tänukiri    
8 Reimann Marlen tänukiri    
9 Saar Liza      
10 Tammet Asta kiituskiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
11 Vahenõmme Evely tänukiri    
12 Viik Lea kiituskiri sotsiaalhooldaja II, hooldusõde II  
        
        
Hotelliteenindus H10, rühmajuhataja Ene Sepa   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Aruste Kristel   hotelliteenindaja I     
2 Donzen Kerlin   hotelliteenindaja II     
3 Heindla Maila   hotelliteenindaja I     
4 Järvelt Mariliis tänukiri     
5 Kask Merike   hotelliteenindaja I     
6 Keiv Kerli   hotelliteenindaja I     
7 Kommer Liis tänukiri hotelliteenindaja I     
8 Malnieks Norman   hotelliteenindaja I     
9 Põldur Signe tänukiri hotelliteenindaja I     
10 Saadjärv Älis tänukiri hotelliteenindaja I     
11 Sarapik Triin tänukiri hotelliteenindaja I     
 
        
Müügikorraldus MK10, rühmajuhataja Kaie Pärn   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Allvee Ave       
2 Dokter Helgi       
3 Erm Ly kiituskiri     
4 Hunt Kersti       
5 Juurik Jaanika kiituskiri     
6 Kohandi Sirli tänukiri     
7 Kruusma Karoliina       
8 Lank Keiti-Monika       
9 Link Enelin       
10 Peters Gädi       
11 Talumets Airi kiituskiri     
        
 
Müüja M09, rühmajuhataja Maie Jesjutina   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Afanasjev Angela        
2 Haas Inge   müüja I    
3 Hrabrov Viktor   müüja I    



AASTARAAMAT 2011/2012 
 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

 

71 
4 Iila Gertrud   müüja I    
5 Kiviselg Kristi   müüja I    
6 Laanemets Merilyn tänukiri müüja I    
7 Laasma Laili tänukiri müüja I    
8 Leiten Ragne 
9 Närep Virge   müüja I    
10 Praks Merlin   müüja I    
11 Rütkenen Denly   müüja I    
12 Sillamaa Kaisa   müüja I    
13 Tarre Egle        
14 Tillart Eike tänukiri müüja I    
15 Uudikas Brit tänukiri müüja I    
16 Viirmaa Mari-Liis   müüja I    
        
        
Laohoidja LH09, rühmajuhataja Ene Külaots   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Eenpuu Mirjam   kaubakäsitleja I   
2 Eriste Kaspar   kaubakäsitleja I   
3 Hüljessaar Triin   kaubakäsitleja I   
4 Kasemaa Kristi   kaubakäsitleja I   
5 Kivikas Kristin   kaubakäsitleja I   
6 Klein Kairi   kaubakäsitleja I   
7 Kolga Keit   kaubakäsitleja I   
8 Kruusma Elo       
9 Kuudisiim Andres   kaubakäsitleja I   
10 Lahi Aive   kaubakäsitleja I   
11 Laurits Taavi       
12 Luur Liina   kaubakäsitleja I   
13 Norvet Karl-Kristo   kaubakäsitleja I   
14 Põlluste Katre   kaubakäsitleja I   
15 Põltsam Kadi   kaubakäsitleja I   
16 Sillar Rene   kaubakäsitleja I   
17 Tamm Kaidi   kaubakäsitleja I   
18 Tarkus Elina tänukiri kaubakäsitleja I   
19 Tartu Kristi   kaubakäsitleja I   
20 Tilk Magdalina   kaubakäsitleja I   
21 Veemaa Marje tänukiri kaubakäsitleja I   
 
        
Majutusteenindus MT09A,  rühmajuhataja Malle Kallus   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Hansalu Kätlin tänukiri hotelliteenindaja I     
2 Hermanson Marit-Maria       
3 Härma Kairit tänukiri hotelliteenindaja I     
4 Jaagus Kristiina tänukiri hotelliteenindaja I     
5 Kadak Piret tänukiri hotelliteenindaja I     
6 Kokla Mailis tänukiri hotelliteenindaja I     
7 Kreuz Aileen       
8 Kurm Jaanika       
9 Laur Maria tänukiri hotelliteenindaja I     
10 Nõmm Sirle       
11 Paabut Genely   hotelliteenindaja I     
12 Soovere Liisa tänukiri hotelliteenindaja I     
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13 Tähemaa Merily tänukiri hotelliteenindaja I     
14 Vahter Riina   hotelliteenindaja I     
 
Majutusteenindus MT09B, rühmajuhataja Annely Raev   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Auksmann Johannes      
2 Ende Marite      
3 Hrabrova Gerli      
4 Koger Sander      
5 Koop Kadri      
6 Laas Rey      
7 Torop Sven      
        
        
Kodumajandus KM10, rühmajuhataja Annely Raev   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Altenberg Küllike tänukiri     
2 Bauer Sandra tänukiri     
3 Eelmaa Tiina       
4 Järvekülg Sille tänukiri     
5 Karpa Triin tänukiri     
6 Kasekänd Liis tänukiri     
7 Uuli Kadi tänukiri     
        
        
Pagar-kondiiter PK09, rühmajuhataja Helina Teern   
Nr Perenimi Eesnimi Tänukiri/kiituskiri  
1 Arula Arelia       
2 Jaansalu Keiu       
3 Kokkar Angela       
4 Kruusamägi Stella       
5 Kruusmaa Joosep       
6 Mitt Gredi       
7 Pärgma Helen       
8 Sommer Liisa       
9 Soosalu Marju       
10 Taats Kerle       
11 Tali Meliina       
12 Tammeveski Kätlin tänukiri     
13 Tšub Džulia tänukiri     
14 Vahtra Merete       
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LISA 5 Töötajate koosseisu nimestik seisuga 31.12.2011 

 
Ees ja perekonna Ametikoha nimetus 

nimi  
 JUHTKOND 
Riina Müürsepp Direktor 
Elve Lääts Direktori asetäitja finants- ja haldusalal 
  Arenguosakonna juhataja 
    
  
 Direktori alluvuses: 
 TUGITEENISTUS   
Anneli Rabbi Avalike suhete juht 
Ella Laur Personalijuht 
Hele-Ly Selge Kantseleijuhataja 
    
  
 ARENGUOSAKOND 
Sirje Aigro Kvaliteedijuht, kutseõpetaja  
  Projektide koordinaator 
Varje Tipp Osak.juh. kt/metoodik-haridustehnoloog 
Janek Leppnurm IKT spetsialist  
Kaivo Paal IKT spetsialist 
Helke Heinmets Õppe-ja nõustamisteenistuse juhataja 
Anne Toiger Psühholoog  
Natalja Ivanov Kooli karjäärikoordinaator  
Kristi Lorents Õppejuht 
Leili Ruul Õppekorraldusteenistuse/personalijuhi assistent 
Viivika Kannel Õppekorraldusteenistuse administraator 
Ester Tamm Õppesekretär 
Kai-Tõe Ellermaa Huvijuht 
Rita Mändla Ringijuht 
Tiina Kornel Raamatukoguhoidja 
Kaie Laur Raamatukoguhoidja  
Eda Tiismaa Vanemraamatukoguhoidja 
    
  
 VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Tihemetsas 
Piret Koorep Juhataja 
Mati Jassik  Majandusjuht  
Marje Kask Kutseõpetaja  
Ruth Anton Kutseõpetaja 
Erna Gross  Kutseõpetaja 
Kaja Hiie Kutseõpetaja 
Töötaja lapsehoolduspuhkusel Õpetaja      
Toomas Riet Õpetaja 
Arnold Schmidt Kutseõpetaja 
Anu Tamm Õpetaja 
Ergo Viirmaa Kutseõpetaja 
Arne Õismaa Kutseõpetaja 
Krista Staškevitš Infospetsialist 
Ulle Viirmaa Õpilaskodu juhataja 
Marju Sepp Õpilaskodu kasvataja, asendusõpetaja 
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Saima Saar Õpilaskodu korrapidaja 
Tiiu Treial Õpilaskodu korrapidaja 
Jaan Pukk Meister 
Jaak Tamm Remonditööline 
Saima Kasela Koristaja 
Terje Mihkelson Koristaja 
Sirje Õismaa Pargiaednik 
    

  
 TEHNIKAÕPPEOSAKOND 
Jüri Puidet Osakonnajuhataja 
Riina Tõnsing Osakonnajuhataja asetäitja 
Tiina Kolga Praktikakorraldaja 
Urmas Ailt Õppetöökoja juhataja (sh kutseõpetaja) 
Priit Auväärt Kutseõpetaja 
Ilmar Eek Kutseõpetaja 
Leida-Alice Eeman Õpetaja 
Janek Klaamas Kutseõpetaja (sh õppetöökoja juhataja) 
Karli Edo Kutseõpetaja-töökeskkonnaspetsialist 
Leo Jakobson Kutseõpetaja 
Taivo Kaelep Auto- ja metalliõppetöökoja juhataja 
Ingrid Kruusla Kutseõpetaja 
Mati Koitmäe Kutseõpetaja 
Margus Kasekamp Kutseõpetaja 
Piret Laan Õpetaja 
Mihkel Lembit Õpetaja 
Lembit Lill Kutseõpetaja 
Siimo Lopsik Õpetaja 
Allan Lorents Õpetaja 
Karin Luts Rühmajuhataja 
Lembit Miil Kutseõpetaja 
Piret Mühlberg Õpetaja  
Maret Nugis Õpetaja 
Reet Näär Õpetaja 
Mati Otsing kutseõpetaja 
Kai Pajumaa Kutseõpetaja 
Ene Parmas Kutseõpetaja 
Sirje Parrol Õpetaja 
Rita Pillisner Õpetaja 
Enno Puidet Kutseõpetaja 
Mihkel Pärna Kutseõpetaja 
Mart Ronk Kutseõpetaja 
Eesi Rosenberg Õpetaja 
Siim Soopõld Kutseõpetaja 
Värdi Soomann Kutseõpetaja 
Silver Silluta Kutseõpetaja 
Elje Teesalu Rühmajuhataja 
Üllar Tornik Kutseõpetaja 
Enn Veesalu Kutseõpetaja 
Rein Volberg Kutseõpetaja 
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TEENINDUSÕPPEOSAKOND 

Ülle Pikma Osakonnajuhataja 
Urmas Einbaum Peakokk 
Aime Harjakas Kutseõpetaja 
Maie Jesjutina Õpetaja 
Aino Juurikas Kutseõpetaja  
Terje Jürgens Kutseõpetaja 
Ljubov Jürgenson Õpetaja 
Sven Jürgenson Õpetaja 
Malle Kallus Kutseõpetaja 
Heli Kruusamägi Kutseõpetaja 
Taisi Kasela Kutseõpetaja 
Ly Kukk Kutseõpetaja 
Endla Kuura Osak.juhataja asetäitja-kutseõpetaja 
Ene Külaots Õpetaja 
Sirje Laanemäe Õpetaja 
Ruth Leping Õpetaja 
Marina Madisson Kutseõpetaja 
Anne Metsmaa Õpetaja 
Mati Mettus Õpetaja 
Elle Möller Kutseõpetaja-praktikakorraldaja  
Janne Ojala Kutseõpetaja   
Viive Ollo Õpetaja 
Annely Raev Kutseõpetaja  
Reet Parind Õpetaja 
Peep Peetersoo Kutseõpetaja 
Ingrid Ploom Kutseõpetaja 
Kaie Pärn Kutseõpetaja 
Ingrid Schumann Õpetaja 
Ene Sepa Kutseõpetaja  
Kristel Sepp Kutseõpetaja 
Astrid Sinisalu Õpetaja 
Irina Smoleitšuk Õpetaja 
Terje Steinberg Kutseõpetaja 
Aili Sommer Praktikajuhendaja 
Külli Šorin Kutseõpetaja 
Sirje Tamm Õpetaja 
Kai Tarmula Kutseõpetaja 
Helina Teern Kutseõpetaja 
Karmen Torin Praktika juhendaja  
Sergei Tšekmarjov Kutseõpetaja 
Kaire Vohu Toitlustusjuht 
Heili Västrik Õpetaja 
  
  
 TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND 
Sirje Pauskar  Osakonnajuhataja 
Heleri Heinla Koolitusjuht 
Töötaja lapsehoolduspuhkusel Koolitusjuht  
Eve Tapp Koolitusjuht/assistent   
Gerli Ollino Assistent 
Kaja Kibur Sekretär 
Töötaja lapsehoolduspuhkusel Sekretär  
Õnne Ennussaar Kutseõpetaja 
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Ene Jaakson Kutseõpetaja 
Erkki Koitmäe Autokooli sõiduõpetaja 
Ille Kukk Kutseõpetaja 
Anu Laas Kutseõpetaja 
Maie Laik Kutseõpetaja 
Eela Malk Kutseõpetaja 
Reet Parik Kutseõpetaja 
Heli Sakk-Hännikäinen Kutseõpetaja 
Külli Song Kutseõpetaja 
    
  
 Direktori asetäitja finants- ja haldusalal alluvuses:   
 MAJANDUSTEENISTUS 
Katrin Koidumaa Pearaamatupidaja 
Saima Rand Vanemraamatupidaja 
Karin Torin Vanemraamatupidaja 
Reelika Mitrovski Õpilaskodu projektijuht/juhataja 
Eerika Riiel Õpilaskodu juhataja 
Velli Kangur Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja 
Hille Limmert Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja 
Ville Preis Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja 
Galina Kangur Õpilaskodu korrapidaja-kasvataja 
Anžela Stelmašonok Koristaja (õpilaskodu, võimla) 
Tiit Saluste  Majahoidja (õpilaskodu juhat. alluvuses) 
Eldi Toompalu Majandusjuht 
Aleksander Pihu Remonditehnik 
Viktor Rahusaar Administraator 
Merike Saal Administraator 
Viktor Hrabrov Administraator 
Aili Koodi Garderoobihoidja-administraator 
Taimi Kurel Garderoobihoidja 
Kersti Tõnisson Garderoobihoidja 
Heino Nurm Mehaanik 

    
  
 METSKOND 
Väino Lill Peametsaülem 
Ivi Hiie Abimetsaülem  
Eimi Muru Metsnik 
Kaido Vunk Metsnik 
Vaiga Lill Laohoidja-varustaja 
Enn Lilleleht Forvarderijuht 
Juhan Pikkur Forvarderijuht 
Heino Pikkur Autojuht 
Silver Lill Remondimehaanik 
Aado Suur Metsatööline 
Toivo Pärna Metsatööline 
Harri Kuhi Metsatööline 
Kalle Rajande Metsatööline 
Olev Sibrits Metsatööline 

 

 


