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Eesmärgid ja ülesanded 2012/2013 õppeaastaks
Kooli 10. aasta ja kutseharidus Pärnumaal 100 aasta juubelite väärikas tähistamine:
 moodustatud juubelikomisjon, paigas on esialgsed kuupäevad tippüritusteks, oodatakse
kõikide kaasalöömist.
Õppekavarühmade sisuline töölerakendamine:
 kalenderplaanid aastaks, protokollid nõupidamistest, eesmärgistatud töö, tulemuste analüüs,
sisuliste probleemide arutelu ja lahenduste pakkumine, osalemine vabariiklikes
töörühmades.
Õppekavade akrediteerimisprotsessis osalemine:
 autotehnik, elektroonikaseadmete koostaja, pagar-kondiiter, koostelukksepp, müüjamüügikorraldus, metsamajandus.
Õppeinfosüsteemi edasiarendamine.
 siseveebi ja ÕIS-i ühendamine. Individuaalne õppegraafik. Praktikamoodul. Halduse moodul.
Elektrooniline dokumendihaldus jne.
Üleminek tsentraliseeritud raamatupidamisele ja personaliarvestusele.
Niidupargi õpilaskodu tööle rakendamine, uute lepingute sõlmimine, sisekorra tagamine ja
järelevalve tõhustamine.
Väljalangevuse vähendamine. Kasutada kõiki ÕKE võimalusi ja kaasajastada õppematerjale ning
meetodeid.
Praktikavõrgustike laiendamine erialati. Kõikidele erialadele ühtne andmebaas. Praktikabaaside
tunnustamine.
Koostöö ettevõtjatega erialade tutvustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis.
Töö õppekavadega: riiklike õppekavade muutumisel meie õppekavade kaasajastamine; uued
õppekavad – nõrkvooluseadmete paigaldaja, müüja (osaoskustega), abikokk, kelner põhikooli
baasil , tekstiiliseadmete operaator (töökohapõhine).
Valikkursuste kaardistamine ja valikute võimaldamine.
Kutsehariduseta inimestele ja pikaajalistele töötutele paindlike õppimisvõimaluste loomine.
Välispraktika võimaluste laiendamine õppijatele. Projektitöö võimaluste kasutamine.
Rühmajuhataja töös info edastamise parandamine.
Võimaluste otsimine töötingimuste parandamiseks.
Kooli territooriumi heakorra parandamine, parkimisvõimaluste laiendamine.
Töökeskkonna alase tegevuse ja sellega seotud dokumentide korrastamine.
Õppemetskonna materiaal- tehnilise baasi uuendamine.
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SISSEJUHATUS
Riina Müürsepp, direktor

Ime on see, et mida rohkem me jagame, seda rohkem meil on.
(Leonard Nimroy)
Lõppenud on õppeaasta, mil saavutasime suurepäraseid tulemusi vabariiklikel kutsevõistlustel, saime
tuntuks kui väga head praktikakogemust jagav kool ja tähistasime 100 aasta möödumist
kutsehariduse andmisest Pärnumaal. Saavutusi oli palju ja erinevates valdkondades. Õppeaasta
alguseks valmis ka viimane hoone meie ehitiste reas – õpilaskodu ja nüüd saime rohkem keskenduda
sisule.
Õpetajate päeval said suure tunnustuse osaliseks Elve Lääts – Aasta haridusjuht maakonnas ja Priit
Auväärt Aasta noor õpetaja maakonnas, kes ühtlasi valiti ka Aasta Õpetajaks vabariigi tasemel. Sama
tiitli sai ka inglise keele õpetaja Sirje Tamm. Marje Kask pälvis Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt
parima maamajanduseriala õpetaja 2012 tiitli.
Seoses kooli juubeliga said Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja Endla Kuura, Leo Jakobson, Külli
Song, Sirje Pauskar, Jüri Puidet, Eldi Toompalu, Elve Lääts, Terje Steinberg, Marje Kask ja Väino Lill.
Pärnu Linnavalitsuse tunnustuse said Varje Tipp, Lembit Miil, Anneli Rabbi, Ülle Pikma, Ille Kukk, Allan
Lorents, Reet Parind, Mihkel Lembit ja Rein Volberg. Sindi Linnavalitsuse tänukirja said Ene Jaakson,
Sirje Aigro ja Eela Malk. Kooli hõbedast teenetemärgi pälvis kokku 16 töötajat.
Akrediteerimisaruandeid koostati viies valdkonnas ja kolmes valdkonnas saadi ka täisakrediteering,
osa külastusi toimub alles uuel õppeaastal. Suur tänu siinkohal kõikidele meie töötajatele, tänu kelle
panustamisele on akrediteerimise tulemused meie koolis olnud väga positiivsed.
Kooli nõukogu kooseisus toimusid muutused ja sellel õppeaastal töötasid seal Toomas Kuuda
(nõukogu esimees), Gerli Mets, Aivar Laud, Andrus Haugas, Sulev Alajõe, Aime Vilgas, Peep Sakk, Teet
Tiko ja Marko Kokla. Toimusid kõik planeeritud koosolekud ja nõukogu liikmed osalesid ka kooli
juubeli tähistamisel.
Kooli juhtkonna nõupidamised toimusid üks kord kuus kindla päevakorra alusel.
Kõikidele töötajatele ja ka õppijatele jääb kooli juubeliaastat meenutama kooli kalender, mille pildid
kajastavad hästi meie igapäevaelu ja koolihooneid.
Käesolevast aastaraamatust leiab lugeja kindlasti palju huvitavat lugemist meie igapäevastest
tegevustest aga ka saavutustest. Mulle tundub , et meie juubeliaasta kujunes eriti saavutusterohkeks
igas valdkonnas.

Lk 5

AASTARAAMAT 2012/2013

Igas aastas on ikka ka oma „pipratera“. Sellele aastale lisas vürtsi ühe endise õpilase pommiähvardus
2. oktoobril 2012. Kogu kooli evakueerimine ja tehtud kahju tekitas nii moraalset kui materiaalset
kahju, samas andis väärtusliku kogemuse käitumiseks ohuolukorras.
Seoses juubeliaastaga tegi väga innukat tööd ka kooli juubelikomisjon ja eriti tahaks esile tõsta meie
ajalootoimkonna eesotsas Tiiu Orgveega, kes suutis kokku panna puuduvad killud kooli ajaloost ja
saime kutsehariduskeskuse kodulehele ka vilistlaste nimekirjad. Toimusid kõik plaanitud üritused ja
kokku said ka erinevate koolide vilistlased. Suur tänu korraldustoimkonnale!
Soovin kõikidele lugejatele jätkuvat loomingulisust ja innukust meie töödes ja tegemistes ning on
tore, et suutsime selle aasta jooksul anda olulise panuse oma kooli ajaloo talletamiseks.
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Ülevaade töötajaskonnast
Ella Laur, personalijuht

Järgnev artikkel annab ülevaate ja kajastab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) 2012. aasta
personalistatistikat. 2012. aasta 31. detsembri seisuga töötas PKHK-s 177 töötajat (2011-176 töötajat
(vt Lisa 2). Struktuuriline jaotus on esitatud põhigruppide lõikes (joonis 1), s.h:
8 juhti

(2011 – 7);

9 tippspetsialisti

(2011 – 12);

98 pedagoogi*

(2011 – 93);

46 keskastmespetsialisti

(2011 – 44);

16 töölist

(2011 – 20).

Joonis 1. Töötajate jaotus põhigruppide lõikes 2012
Esitatud andmetest nähtub, et võrreldes 2011. aastaga on tippspetsialistide arv vähenenud 25% ja
tööliste arv 20% võrra. Samas pedagoogide arv kasvas 5% ja keskastmespetsialistide arv 4% võrra.
Pedagoogiline koosseis moodustas 55,4% kogupersonalist (2011-53%).
Tööjõu liikumine
Personalivoolavus 2012 aastal oli 5,1% ehk 0,6% võrra kõrgem kui 2011 aastal (vt Lisa 2).
Pedagoogilise personali voolavus oli 1,7% (kogu personalist). Töötajate üldarv aastate lõikes ja
personalivoolavuse näitajad.

*Pedagoogilist tööd tegi kokku 113 (64%) kooli töötajat.

Lk 7

AASTARAAMAT 2012/2013

Töölt vabastati 17 töötajat (2011 – 17), sealhulgas (andmed esitatud põhigruppide lõikes): 1
tippspetsialist; 3 pedagoogi (omal soovil); 9 keskastmespetsialisti; 4 töölist.
Töölt vabastamise põhjused olid järgnevad: kokkuleppel (omal soovil) 9, koondatud 7, muud
põhjused 1.
Tööle võeti 18 uut töötajat (2011 – 12), sealhulgas: 5 pedagoogi; 4 pedagoogilist töötajat
(rühmajuhataja, kasvataja); 9 keskastmespetsialisti (samas vabastatud 9 keskastmespetsialisti).
Kõige intensiivsem personaliliikumine oli keskastmespetsialistide põhigrupis.
Uusi ametikohti oli loodud 12: arenguosakonna projektide koordinaator, Voltveti koolituskeskuse
juhataja assistent, Niidupargi õpilaskodu juhataja, õpilaskodu administraator (2), õpilaskodu
kasvataja (0,3), tehnikaõppeosakonna kutseõpetaja (2), teenindusõppeosakonna rühmajuhataja,
kosmeetiku eriala kutseõpetaja, töökeskkonnaspetsialist.
Uute töötajate värbamine ja valik
Organisatsiooni edukus sõltub sellest, millised on tema töötajad. Kui organisatsioon suudab ligi
meelitada piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, on lihtsam saavutada oma eesmärke.
Avalikke konkursse ja personaliotsinguid oli korraldatud aasta jooksul kokku 13. Personalivaliku
käigus koguti töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldas prognoosida nende tulevast tööalast
edukust ja valiti välja sobivaimad kandidaadid. Kandidaate, kellega suheldi aktiivsemal või vähem
aktiivsemal moel, oli kokku 172 (ehk 36 võrra enam kui 2011. aastal). Huvi PKHK-s töötamise vastu on
väga suur, millest võib järeldada, et kooli maine on paranenud. Kõik konkursid osutusid edukaks ja
vakantsed ning loodud ametikohad täideti kvalifitseeritud tööjõuga.
Kooli töötajate ja pedagoogide vanuseline jaotus
Töötajate vanuseline jaotus on esitatud joonisena (joonis 2). Alla 30-aastaste vanusegruppi kuulus
töötajatest 13 (7%), 31-40aastaste vanusegruppi 23 (13%), 41-50aastaste vanusegruppi 53 (30%), 5160aastaste vanusegruppi 67 (38%) ja üle 60 – 21 (12%). Kooli töötajate keskmine vanus 51,6 aastat.
Kõik vanusegrupid on esitatud. Vanuseline jaotus on tasakaalus, millel on positiivne mõju
organisatsioonikultuuri üldisele arengule ja edendamisele.

Joonis 2. Kooli töötajate vanuseline jaotus

Joonis 3. Pedagoogide vanuseline jaotus
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Pedagoogide vanuseline jaotus
Alla 30-aastaste vanusegruppi (joonis 3) kuulus 4 pedagoogi (4,1%), 31-40aastaste vanusegruppi 13
(13,3%), 41-50aastaste vanusegruppi 27 (27,6%), 51-60aastaste vanusegruppi 39 (39,8%) ja üle 60 –
15 (15,3%).
Kõik vanusegrupid on esindatud. Pedagoogilise personali keskmine vanus seisuga 31.12.2012 oli 50,7
aastat (2011a - 50a). Endiselt domineerib „kuldse vanuse“ grupp, kes eelduste järgi on sotsiaalselt
küpsed ja eneseteadlikud isikud.
Pedagoogide jaotus ametijärkude järgi (joonis 4)

Joonis 4. Ametijärkude jaotus 2012

Töötajate haridustase (2012 a jaotus)
Kõik töötajad kokku:

kõrgharidus
keskeriharidus
kutsekeskharidus
keskharidus
põhiharidus

127
9
33
7
1

Pedagoogid kokku:
kõrgharidus
91
keskeriharidus 7
kutsekeskharidus 7
keskharidus

2

Kõrgharidusega töötajad moodustasid 72% (127 töötajat) kogu töötajaskonnast (2011-63% ehk 111
töötajat). Keskeriharidust omavate töötajate osakaal oli 5,1% (9) 9,1% (16), kutsekeskharidusega
18,6% (33 töötajat) 21% (37), keskharidusega 4% (7 töötajat) 6,3% (11) ja põhiharidusega 0,6% (1).
Kõik juhid, tippspetsialistid ja õpetajad omavad kõrgharidust. Ka kutseõpetajate haridustase on
näidanud positiivset arengusuunda. 75% (47) kutseõpetajatest omab kõrgharidust, 11% (7)
keskeriharidust, 11% (7) kutsekeskharidust ja 3% (2) keskharidust.

Tasemeõppes omandas tasemeharidust 13 töötajat (ligi 8% töötajatest, s.h: 1 juht, 1
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tippspetsialist, 7 keskastmespetsialisti, 4 pedagoogilist töötajat).
Tööalaseid täiendkoolitusi oli läbitud kogumahus 6758 tundi (2011–8956 tundi), sealhulgas
pedagoogilist tööd toetavad koolitusi oli läbitud 5471 tunni ulatuses. Keskmine koolitustundide arv
ühe töötaja kohta oli 38,18 tundi (2011 aastal 50,9 tundi) aastas. Oluliselt on paranenud
kutseõpetajate stažeerimise nõude täitmine. Kutseõpetajate stažeerimise maht aastal 2012 oli 1138
tundi (2011-96 tundi).
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FINANTS- JA HALDUSTEGVUS
Elve Lääts, direktori asetäitja finants- ja haldusalal

2012. aasta eelarve koostamise aluseks oli kooli arengu- ja tegevuskava. Täpsustatud eelarve maht
2012. aastal koos projektidega moodustas 6 399 870 eurot, millest riigieelarvelised eraldised
moodustasid 2 684 191 eurot ehk 41,9% kogumahust. Riigieelarve tegevuskulude arvestuse aluseks
oli 2012. aastaks kinnitatud riiklik koolitustellimus – 1 223 koolituskohta (võrreldes 2011. aastaga
tõus 3,2%) baasmaksumusega 1 262 eurot. Õpilastele ette nähtud sotsiaaltoetusi eraldati 2012.
aastal 474 218 eurot (7,5% eelarve mahust). Omatulu täpsustatud maht moodustas kogueelarvest
23,9% ehk 1 529 451 eurot. Projektide tegevuskuludeks eraldatud vahendid moodustasid 7,4% ehk
474 905 eurot ja sihtotstarbelised investeeringud 26,4% ehk 1 690 276 eurot. Tulubaas kujunes 2012.
aastal riigieelarvevahenditest, omatulust ja sihtfinantseerimistest ehk projektide rahastamisest.
PKHK planeeritud tulude maht täideti 101,1% ehk 6 470 985 eurot, sellest omatulu moodustas 1 600
566 eurot ehk 24,73% kogumahust.
Olulisemad omatuluüksused tulude täitmisel olid:
Metsamaterjali müük 840 401 eurot (täitmine 101,0 %)
Täiskasvanukoolitusteenused (sh autokool) 472 551 eurot (täitmine 115,1 %)
Õppesöökla ja kohvik 142 335 eurot (täitmine 117,4%)
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Omatulubaas oli jätkuvalt suureks toeks kooli igapäevase tegevuse korraldamises ja aitas tublisti
kaasa kooli arengueesmärkide täitmisele.
PKHK kulude maht täideti kogumahust 97,9%, ehk 6 265 945 eurot. Kogukuludest moodustasid 2 362
633 eurot tööjõukulud (täitmine 98,3%) ning 1 257 989 eurot majandamis- ja muud tegevuskulud
(täitmine 93,1%). Sihtfinantseerimine moodustas 2 165 180 eurot ja õppetoetused 473 973 eurot.
2012. aasta vabad vahendid ehk omatulu jäägi summas 149 358 eurot suunas kool 2013. aasta
eelarvesse.
Aasta jooksul oli rahastatavaid projekte kokku 32. Suurima rahalise mahu ehk 72%
projektivahenditest moodustas Euroopa Liidu toetusel elukestva arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste
õppekeskkonna kaasajastamine” raames rahastatud projekt „Niidupargi õpilaskodu renoveerimine ja
sisustus“. Uus õpilaskodu käivitus 2012. aasta septembris. Projektivahendite abil jätkus Voltveti
Koolituskeskuse pargi korrastamine ja uuendus. Toimusid õpilaste välispraktikalähetused Lätti,
Norrasse, Inglismaale, Saksamaale, Austriasse ja Soome.
Kokkuvõttes jäi kool 2012. aasta eelarve täitmisega rahule ning arengukava tegevuskavas ette nähtud
eesmärgid said enamuses täidetud.
2012. aasta raamatupidamise aastaaruande audit viidi läbi Riigikontrolli poolt, kusjuures olulisi vigu ei
tuvastatud ning raamatupidamise korraldus hinnati heaks.
Samuti hinnati kooli nõukogu poolt heaks 2012. aasta majandusaastaaruanne tervikuna.
Majandusaastaaruandega saab tutvuda kooli kodulehel.
2013. aasta eelarve on koostatud tekkepõhist arvestusprintsiipi järgides.
Planeeritud tulud (v.a projektid) kokku moodustavad 2013. aasta eelarves 4 384 274,88 eurot, millest
riigieelarve kaudu 2013. a eraldatud vahendite kogumaht on 2 966 143 eurot (tulude kogumahust
67,6%).

Võrreldes 2012. aastaga on tegevuskuludeks ettenähtud vahendeid eraldatud 10,5 % enam.
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Tegevuskulude arvestamise aluseks on:
2013. aastaks kinnitatud riiklik koolitustellimuse arv - 1294 koolituskohta
(tõus võrreldes 2012. a 5,8%);
Koolituskoha baasmaksumus 1368 eurot (tõus võrreldes 2012. a 8,4%);
Õppekavarühmade ja õppevormide koefitsiendid vahemikus 1,0 kuni 2,4
Tegevuskulude hulka on lisandunud 2013. aastal esmakordselt toetus ühiselamutele summas 40 144
eurot. Lisaks on tegevuskuludena ette nähtud kutseeksamite kulude katteks piirmäär summas 32 340
eurot.
Omatuludena on planeeritud laekumisi 1 268 773,98 eurot (osakaal kogutuludest 28,9 %).
Omatulu kogumahust suurima osakaalu (47,9%) moodustab õppemetskonna metsamaterjali müügist
planeeritav tulu summas 608 300 eurot.
Täiskasvanukoolituse erinevate tööalase-, täiend- ja huvialakursuste (sh. autokool) korraldamisest
320 980 eurot (osakaal omatulu kogumahust 25,3%), kooli õpilassöökla ja õppekohviku toodangu ja
kauba müügist 178 000 eurot (osakaal omatulu kogumahust 14,0%). Kooli õppetöökodades õpilaste
poolt õppepraktika raames osutatavate toodangu ja teenuste eest planeeritakse tulusid 20 083
eurot.

2%

1%

2% 0%

Tulu metsamajandamisest

8%

Täiskasvanukoolituse õpe
Toitlustusteenus

14%

48%
25%

Õppetöökodade
toodang/teenus
Ruumide kasutus
Muud teenused
Ruumide üür ja
kommunaalteenused
Õpilaskodude kasutus

Eelmisest perioodist ületulevad vahendid kokku on 149 357,90 eurot, mille moodustab omatulu
laekumisest ületulev rahaline jääk.
Seisuga 20. august 2013 on eelarve tegelikud tulud täidetud 94 %-lt, sh omatulu täitmine 80,6%
summas 1 022 811 eurot.
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2013. aasta kulude eelarve (v.a projektid) on koostatud tekkepõhisest printsiibist tulenevalt ning on
tasakaalus tuludega. Lähtutud on säästlikkusest ja kokkuhoiust ning kulude eelarve koostamisel on
tuginetud arengukavale ja selle tegevuskavas 2013. aasta kavandatud tegevustest.
Kulud on eelarves liigitatud eraldi allikas 20, (eelarvelised vahendid) ja allikas 40 (omatulu vahendid)
lõikes.
Kulud kokku moodustavad 2013. aasta eelarves 4 384 274,88 eurot.

Investeeringuna on ette nähtud soetada põhivarana õppemetskonnale traktor metsatööde
teostamiseks ning traktoriõppe läbiviimiseks metsamajanduse erialal.
Tööjõukuludeks on 2013. aastaks planeeritud vahendeid 2 540 872,58 eurot sh 1 861 920
eurot personalikuludest kaetakse riigieelarve tegevuskulude arvelt.
Töötasukulu moodustab 1 886 111 eurot. Võrrelduna 2012. aasta eelarve täitmisega on
planeeritud töötasu vahendite tõus ca 7%. ulatuses. Sellega on tagatud
noorempedagoogidele ja pedagoogidele ettenähtud palgatõus (noorempedagoog ca 17%,
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pedagoog 10-11%). Ülejäänud töötajaskonnale on tagatud 5%-line palgatõus.
Majandamiskuludeks on vahendeid planeeritud kokku 1 166 793,02 eurot, (võrreldes 2012. aasta
eelarve täitmisega tõus 4,4%) sh 620 651 eurot kaetakse riigieelarves eraldatud tegevuskulude arvelt.
Kulude suurenemine on ette nähtud eelkõige kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise (art 5511)
ning ürituste ja näituste korraldamise osas (art 5525).
2013. aasta on koolile 10. tegutsemisaasta ja sellega koos täitus 100 aastat kutsehariduse andmist
Pärnumaal. Tulenevalt juubeliaastast planeeriti eelarvesse rida juubeliüritusi: kooli konverents,
mitmed õpilasüritused ja vilistlaste kokkutulek.
Kommunaalkulude kasvule avaldas suurt mõju elektrituru avanemine ning küttekulu hinnatõus.
Võrreldes eelneva aastaga planeeriti suuremad kulutused ka ruumide remondiks. Nähti ette vanade
ventilatsiooniavade kinniehitamine A-korpuse ühes tiivas, eesmärgiga tagada parem soojapidavus.
Turvalisuse eesmärgist lähtuvalt paigaldati turvakaamerad kooli garderoobidesse ning
õppeköökidesse. Kahele evakuatsiooni välisuksele paigaldati elektrooniline lukusüsteem.
Õppekorpustes teostati vajalikud elektritööd. Parandati Niidupargi A- ja B-korpuse ruumide ning
koridoride ilmet.
Töötajate töökeskkonna tingimuste parandamiseks soetati A- ja D-korpuse päiksepoolsetesse
õppeklassidesse pimendavad rulookardinad ning parandati oluliselt kehalise kasvatuse õpetajate
töötingimusi võimlas.
Seisuga 20. august 2013 olid tegelikud kulud täidetud 59%-liselt, sh tööjõukulude täituvus 62% ning
majandamiskulude täituvus 54%.
Projekte kavandati 2013. aastal läbi viia 0,63 miljoni euro ulatuses.
Seisuga 20. august 2013 oli käimasolevaid projekte ülekooliliselt kokku 29. Suuremad neist Euroopa
Liidu toetusel elukestva arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri
arendamine” meede “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames projekt „Auto- ja
metallitöö erialade praktikabaasi seadmed“ ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatav
projekt „PKHK puidutöökoja mürataseme vähendamine ja energiasäästlikumaks muutmine“.
Põhivara võeti arvele õppeaasta jooksul 20 ühikut summas 979 729 eurot, millest olulisema osa
moodustas Euroopa Liidu toetusel elukestva arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Hariduse
infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” rahastatud
projekti „Niidupargi õpilaskodu renoveerimine ja sisustus“ kaudu soetused Niidupargi õpilaskodusse,
sh ka kunstiväärtusena dekoratiivskulptuur "Kommidiivan & sitikadiivan“, mis leidis teostuse läbi
kavandatud ideekonkursi.
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Väikevarana võeti arvele 65 ühikut summas 44 706 eurot - Niidupargi õpilaskodu sisustus ning
õppevahendid ja -seadmed tehnika- ja iluteeninduse erialadele.
Voltveti koolituskeskuse rajatisena võeti arvele mõisapargi paviljon ning piirdeaed.
Riigihankeid viidi õppeaasta jooksul läbi kahekümnel korral. Vaidlustusi ei esitatud.
Tänan jätkuvalt ja siiralt kogu koolipere hea koostöö ning panustamise eest finants- ja
haldustegevusse!
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ARENGUOSAKOND
Varje Tipp, arenguosakonna juhataja

Arenguosakonnale oli 2012/2013 töine ja tegus, õppeaasta alguses seatud eesmärgid said kõik
täidetud. Esile tõstaksin õppeinfosüsteemi edasiarenduse, kodulehe ja ÕISi ühendamise, infokioski
täiendamine (tunniplaan, konsultatsioonid, kursused, kalender, kontaktid, gruppide tunniplaanid,
õpetajate tunniplaanid ja ruumide tunniplaanid), arendati välja IÕK moodul, praktikamooduli
väljatöötamine (võimalus luua praktikapäevikuid, praktikalepinguid, ülevaade praktikabaasidest, luua
erinevaid lepinguvorme ja anda tagasisidet), halduse mooduli väljaarendamine (hoonete ja ruumide
haldamine ja sidumine ruumi varustusega, ruumi kasutamise statistika, varade haldus), elektroonilise
dokumendihalduse edasiarendamine, projektide haldamise moodul, täiendusõppe moodul,
õpilaskodu moodul jpt väiksemaid arendusi.
Üheks olulisemaks arenduseks pean uue kutseõppeseaduse raames kavandavat mooduli
rakenduskava arendamist ja selle ühildamist olemasoleva süsteemiga. Ükski arendus ei toimu
iseenesest, vaid ikka koostöös personali ja infosüsteemi arendajaga. Siinkohal tahan tänada kõiki
asjaosalisi, kes arendusprotsessile on kaasa aidanud.
Arenguosakonna ülesandeks on korraldada ja organiseerida sügiseti kogu pedagoogilisele kaadrile
metoodikaseminar ja kevadeti kogu personalile kevadkonverents. Kooli metoodikaseminar toimus 5.
novembril 2012 teemal „Kutseõpetajale mõeldes – uued õppekavad ja haridustehnoloogilised
võimalused õppetöös“, kus osales 101 töötajat. Seminari ettekanded, info ja tagasiside on
kättesaadav
kodulehel
https://sites.google.com/site/metoodikapaev2012.
Juubeliaastale
pühendatud kooli kevadkonverents toimus 2. mail 2013 aastal „Kes riha ei tunne, see riisu ei mõista“,
kus osales 124 töötajat. Peaesinejad olid Sulev Alajõe PEAKist, Kalle Toom HTM-st ja Marko Matvere
näitleja/maailmarändur. Kogu konverentsi info ja ettekanded on talletatud konverentside
kodulehele, mis on aadressil http://www.hariduskeskus.ee/konverents/?2013.
Arenguosakonna ülesandeks on välispraktika võimaluste laiendamine õppijatele ja rahvusvaheliste
suhete arendamine. Tänaseks on igale õppekavavaldkonnale leitud partnerkool välismaal
rahvusvaheliseks koostööks ja hoogustunud on õpirändlus. Projektide info vaata Lisa 3.
Õpilaste kõrval on loodud head võimalused igas õppeosakonnas pedagoogide enesetäiendamiseks
läbi rahvusvaheliste õpirännete, rahastuse saanud lähetusprojektid loovad võimaluse õpirändeks
kokku 15 pedagoogile (lisaks täiendavad võimalused läbi osakondade koostööprojektide). Õpilastele
on loodud võimalused mitteformaalseks õppeks läbi rahvusvaheliste noortevahetuste. Läbi on viidud
2 vahetusprojekti, mille rahastajaks Euroopa Noored (projektidega oli haaratud 23 PKHK noort ning 3
töötajat).
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Kvaliteedijuht ja direktor osalesid projektis „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II“.

Kaks nädalat stažeerisid Lia Mikeltadze ja Lali Beshkenadze Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Koostasid õpimapi, tutvusid kooli õppebaasidega, külastasid kooli praktikabaase, töötukassat,
õppenõustamiskeskust.

Direktorid Nona Gudushauri ja Riina
Müürsepp arutlemas kooli arendamise ja
juhtimise teemadel.

Osakonna möödunud aasta koolituste põhieesmärgiks oli
töötajate kompetentside arendamine ja enesehindamine.
Osakonna töötajate poolt töötati välja arenguosakonna
töötajate kompetentsimudel ja toimus kolmetasemeline
enesehindamine.
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2012/2013 õppeaastal jätkus koostöö E-Õppe Arenduskeskusega (nimetus muutus Hariduse ja
Innovatsioonikeskus HITSA) ja osalemine e-õppe programmis VANKeR (2008-2013), mille eesmärgiks
oli “E-õppe arendamine kutsehariduses”. Programmi kood: 1.1.0502.08-0009 (e-kursused ja
õpiobjektid), 1.1.0502.08- 0010 (koolitused).
Arenguosakonnajuhataja poolt korraldati e-õppe sisekoolitus „Digiajastu vahendite ja võimaluste
kasutamine õppetöös“, kus osales 19 õpetajat. Kaasajastati õppematerjale ja loodi uusi e-kursuseid
VANKeR programmi kaudu, 40 õppenädala ulatuses loodi e-kursuseid ning töötati välja 4 õpiobjekti.
2012/13 õa-l taotleti VANKeR programmi kaudu sisutootmiseks 52 835 EURi. 2012/13 õa-l
kaasajastati õppematerjale ja loodi uusi e-kursuseid.

Õpiobjektid ja ekursused
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Võrdlustabel aastast 2006 – 2012
Ülevaade õppematerjalidest ja e-kursustest, mis loodi õppeprotsessi toetamiseks.
E-kursuse kvaliteedikonkursil osalesid õpetajad Allan Lorents ja Lembit Miil. Lorentsi kursus „Inimese
elukulg“ (viide http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/elukulg/) pälvis kvaliteedikonkursil ekursuse kvaliteedimärgi,

IKT arendustest toimusid järgmised suuremad arendused 2012/13 õa-l:
• Niidupargi õppehoonete välise andmeside ühenduse tehnoloogia uuendamine, kiiruse
suurendamine ja stabiilsuse parandamine.
• Elektronposti serveri riistvara ja tarkvara uuendamine, parendamine ning rämpsposti
vähendamine.
• Õpilaskodu info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiliste vahendite ehitus ja seadistamine.
Analüüsiti IKT spetsialistide ametikoha vajadusi ning jõuti järeldusele, et on vajadus luua 0,5
ametikohta IKT arenduse- ja infoturbe spetsialisti näol. Kaardistati IKT spetsialistide tööülesanded
ning koostati uus ametikohaprofiil. Üha suuremaks probleemiks saab koolis vananev IKT riistvara ja
hüppeliselt kallineb Microsofti tarkvara, mis nõuab IKT valdkonnas suuri ümberkorraldusi ja otsuseid.
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Arenguosakonnajuhataja eestvedamisel valmis uus sisehindamissüsteem ja juhendid võtmetegevuste
analüüsimiseks, mida ka juba rakendati 2012/13 õa-l. Sisehindamissüsteem on ühildatud välise
kvaliteedi hindamise - akrediteerimisega. Sisehindamine viiakse läbi igal aastal õppekavarühmades ja
üks kord arengukavaperioodil tehakse ülekooliline kokkuvõtte, kust tulevad sisendid uue arengukava
koostamiseks. Sisehindamiseks on kolm tasandit: ÕKR, osakond ja kool tervikuna. Igal õppeaastal
sisehindamise tulemustest ja analüüsist lähtuvalt seatakse uued õppeaasta eesmärgid.
Õppeaasta jooksul viidi läbi 6 rahulolu küsitlust (vaata Lisa 5), mida korraldas kvaliteedijuht:
Lapsevanemate küsitlus
Tööandjate küsitlus
Töötajate rahulolu küsitluse
Vilistlaste küsitlus
Õpilaste rahulolu küsitlus
Õpilaskodu rahulolu küsitlus
Kõik tulemused, analüüsid ja võrdlused on kättesaadavad ÕISis „Asutusesised dokumendid“ all.
Rõõm on tõdeda, et töötajate rahulolu on pidevas kasvutrendis.
Kõik tulemused, analüüsid ja võrdlused on kättesaadavad ÕISis „Asutusesised dokumendid“ all.
Rõõm on tõdeda, et töötajate rahulolu on pidevas kasvutrendis.

2011 2012 2013
KOOLIPERE ( TÖÖTAJAD JA ÕPILASED)

3,70

3,80

4,05

INFO LIIKUMINE

3,46

3,75

3,95

TÖÖTINGIMUSED

3,84

3,85

4,01

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

3,69

3,37

3,94

TÖÖ ÕPPEKAVARÜHMADES (Seda plokki vastavad
ainult õppekava töörühma liikmed)

3,46

4,04

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

3,51

3,77

3,89

TÖÖTAJATE ARENGUVÕIMALUSED

3,99

4,11

4,11

MOTIVAATORID

3,74

3,94

4,07

KINDLUS JA TASAKAAL

3,55

3,99

4,18

KOOLI ÕPILASED

3,51

3,48

3,69

MAINE

3,74

4,13

4,28

RAHULOLU, SOOVITAMINE

4,19

4,23

4,46

Arenguosakonna suuremaks ja olulisemaks väljakutseks on uute seadusemuudatuste ja määrustega
kaasnevad uuendused ja muudatused õppetöökorralduses. Kõige olulisem nendest on õppekavade
arendusprotsess. Õppekavanõustajate koolitusel osalesid kõik õppeosakonnajuhatajad ja
arenguosakonna juhataja.
Selleks, et osakonna töötajad oleksid terved ja tegusad, korraldasime 2012/13 õa-l osakonna
töötajatele kaks spordipäeva ja ühe matka loodusesse. Loodusmatk ja loovuse õppepäev toimus
Luitemaal, suusamatk Jõulumäel, seiklemine Valgeranna Seikluspargis.
Arenguosakonna juhataja Varje Tipp, pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja panuse eest
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppiv Tiiger 2008 – 2013“ õppekavade loomisel, arendamisel ja
koolituste läbiviimisel.
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Õppekorralduse- ja personalijuhi assistent Leili Ruul lõpetas Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi
magistriõppe (sotisaalteaduse magister- infoteadus).
Iga arenguosakonna töötaja väärib tunnustust ja tänu tehtud töö ja panuse eest kooli õppetöö
korraldamise ja arendamise eest!

Õppe - ja nõustamisteenistus
Helke Heinmets, õppe- ja nõustamisteenistuse juhataja

2012/13 õppeaastal alustas meie teenistuses uus töötaja - karjäärinõustaja Terje Jürivete,
kelle eestvedamisel toimusid kooli külaliste vastuvõtud ja ringkäigud – edasiõppimisvõimalusi käisid
uudistamas erinevad üldhariduskoolid nii Pärnumaalt kui teistest maakondadest.
28. veebruaril 2013 toimus koostöös Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjääriteenistuse ja Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega spetsialistidega maakondlik kutsepäev, millest võttis osa 160
huvilist. 19.-21. märtsil toimus Noore Õppija Nädal, mille raames külastas meie kooli 57
potentsiaalset õpilaskandidaati. Võtsime osa messidest Suunaja ning Rapla Rada. Meie koolis
toimusid mitmed minitöötoad. Tutvustasime kooli ja osalesime kutsehariduse suursündmusel Noor
Meister 2013.
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23. märtsil toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse perepäev, kus lapsevanematele pakuti soovi korral
individuaalset nõustamist. 26. mail osaleti Sindi lastekaitsepäeval, kus toimusid töötoad: salvrätikute
voltimine, kommide valmistamine, osalesid ka meie elektroonikud ja õpilasfirma. Tutvustati
karjäärialast tööd ka stažeerivatele teiste koolide õpetajatele (Tallinna Mehhaanikakool, Narva
Kutseõppekeskus, külalised Gruusiast ja Lätist). Alguse sai koostöö SA Innovega Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse karjääriteenuste süsteemsema arendamise heaks. Ettevalmistused ja
läbirääkimised käisid üldhariduskoolidega HEV õpilaskandidaatidele üleminekuplaani rakendamisest
kutsekoolis.
Koostelukksepa õppekavale valmis 2012. aasta detsembris karjääriõppe e-kursus. Kursuse
koostamisel lähtuti põhimõttest, et vajadusel on võimalik rakendada seda kõigile õppekavadele.
Karjääriõppe kursuse läbis koostelukksepa III kursuse õpperühm (KL-10). Kursuse lõpuks valmis igal
õppijal karjääriplaan ning toimus individuaalne nõustamine.
Õppijate psühholoogilisele nõustamisele pöördumise peamisteks põhjusteks on olnud probleemid
suhetes, isiksusest tulenevad probleemid, sotsiaalsed oskused jne. Sotsiaalpedagoogilisele
nõustamisele on eelkõige pöördutud perekonna sotsiaalsete probleemide tõttu (majanduslikud
raskused). Õppevõlgnevustega toimetulekuks töötab õppe- ja kasvatustöökomisjon (ÕKK). ÕKK on
aasta aastalt aktiivsemalt suunanud tähelepanu õppevõlgnevustega õppijate toimetuleku jälgimisele,
osutanud õpiabi, aidanud lahendada probleeme ja konflikte õpetajatega, muid arusaamatusi,
tegelenud õppekorralduslike probleemidega, suunanud nõustamisele, arendanud sotsiaalseid oskusi,
loonud kontakte ning teinud koostööd KOV-ga, lapsevanematega, ÕNK-ga, soovitanud
konsultatsioone eriarstidele ja palju muud.
Õppeaasta alguses toimus esmakursuslaste rühmajuhatajatele motiveeriv ettevalmistus uueks
õppeaastaks – koolitus „Rühma juhtimine, kaasamine läbi tegevuse ja suhtlemise.
Eneseregulatsioon“, millest võttis osa 22 rühmajuhatajat. Septembris-oktoobris toimusid õpioskusi
arendavad ja õpimotivatsiooni-teemalised grupinõustamised esimesel kursusel õppijatele.

teemalised
grupinõustamised teisel ja kolmandal kursusel õppijatele. Loenguid viisid läbi meie kooli
nõustajad ja rühmajuhatajad.
Novembris-detsembris

leidsid

aset

elukestva
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Oktoobris sai teoks õpi- ja sotsiaalseid oskusi arendav projekt „Kõik koos“ hariduslike
erivajadustega õppijatele - õppereis KUMU-sse ja Tallinna Teeninduskooli taotles eesmärki arendada
hariduslike erivajadusega õppijas positiivset suhtumist endasse ja teistesse ja sotsiaalseid oskusi
erinevates suhtlusolukordades.
Novembris 2012 viibisid arengu-, tehnikaõppe-, teenindusõppe- ja täiskasvanute koolituse osakonna
töötajad Soomes, Omnia Ametikoolis omandamas praktilisi kogemusi õppekasvatusprotsessi ja
õppijaid toetava tugisüsteemi valdkonnas.
Detsembris toimus koolitus „Nõustajate põhioskuste reflektsioon, kompetentsid ja kompetentsus“ eesmärgiga toetada ja tõsta õpetajate, rühmajuhatajate, töötajate professionaalsust õppija
nõustamisel - luua parimad tingimused iga õppija võimetekohaseks arenguks.
Läbi õppeaasta toimusid nõustajate ja rühmajuhatajate koostöökohtumised, kogemuste jagamised
Haapsalus, Kuressaares ja Pärnus.
Meid külastas Tallinna Transpordikool – tutvuti õppekorralduse, nõustajate, raamatukogu ja huvijuhi
tööga.
Juba teist õppeaastat oleme osalenud aktiivselt SA Innove poolt koordineeritava ESF programmi
raames „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ HEV kutseõppe juhtrühma töös. Selle
tulemusena on valminud haridusliku erivajaduse märkamisest ja sekkumisest juhendmaterjal
kutseõppeasutustele, koostajateks: Andra Kongi, Helke Heinmets, Helma Täht, Hene Binsol, Lia Padu,
Liina
Teesalu.
Materjal
on
kättesaadav
SA
Innove
kodulehel:
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/markamine-ja-sekkumine.

Ülevaade õppe- ja kasvatustööst ning õppenõustamisteenistuse tegevusest
Õppijate arv
Õppetööd alustas 27. augustil 2012 - 1315 õppijat , kooli lõpetas - 354 õppijat.
Neist
akadeemilisel
puhkusel

27.08.2012 õppetööd alustanud

Kokku

põhihariduse
nõudeta

põhihariduse
baasil

keskhariduse
baasil

Kokku

1315

44

904

367

31 2% 13 1% 18 1%

3%

69%

28%

põhih

keskh

Õpingud katkestanute osakaal
Arengukava aastateks 2011-2014 alaeesmärk 1.7. mõõdik – õpilaste väljalangevus kutsehariduse
tasemeõppest:
2013. aastal - siht 12%.
2010/2011 - 20,1% (andmed EHIS)
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2011/2012 - 19,5% (andmed EHIS)
2012/2013 - 18,3% (andmed ÕIS 24.08.2013)
Vastavalt 2012/2013 õppeaastal püstitatud eesmärkidele ning arengukava alaeesmärkidele (1.2.,
1.3., 1.7., 3.2., 3.3.) jätkusid:
arenguvestlused õpilastega,
individuaalsete õppegraafikute ja õppekavade koostamine ja rakendamine,
diferentseeritud õppe rakendamine,
kutseeksamite ja kooli lõpueksamite ühitamine,
koolisiseste kutsevõistluste korraldamine,
õpiabina tasanduskursused vene keeles.
Individuaalse õppegraafiku alusel õppis möödunud õppeaastal kokku 23 õppijat ning individuaalsel
õppekaval 3 õppijat (kõik kolm tehnikaõppeosakonnas).
Jätkus VÕTA süsteemi edasiarendamine ÕIS-is (aluseks arengukava alaeesmärk 1.2.), tänaseks on
olemas võimalus jälgida ÕIS-is VÕTA-ga seotud statistikat (ka õppekavarühmade kaupa). 2012/13
õppeaastal esitati kokku 384 VÕTA avaldust, millest rahuldati 361 avaldust – 94,01%, arengukava siht
95%.
Õppevõlgadega toimetulekuks töötab regulaarselt õppe- ja kasvatustöökomisjon. Õppijate
õppevõlgnevuste likvideerimisega toimetulekuks rakendatakse järelvastamiste lehte, kuhu
sõlmitakse õpetajatega järelvastamiste kokkulepped. 2012/2013 õppeaastal on õppe- ja
kasvatustöökomisjoni istungeid peetud 40 korral. Menetleti 905 juhtumit ning ettepanek direktorile
käskkirjaliseks välja arvamiseks tehti 56 korral.
Õppe- ja kasvatustöökomisjonid
2010/11

2011/12

Ettepanek
Menetletud välja
juhtumite arv arvamiseks

Menetletud
juhtumite
arv

Ettepanek
välja
arvamiseks

Ettepanek
Menetletud välja
juhtumite arv arvamiseks

629

634

91

905

85

2012/13
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Õpilasesinduse tähtsündmused
Kai-Tõe Ellermaa, huvijuht

Õpetajate päeval toimus õpetajate tund teemal „Eesti film 100“

Osakondade filmiesitlusi hindas spetsialistidest ja „PKHK õpetajatest“ koosnev žürii

2012/2013 oli PKHK juubeliaasta. Kooli juubeliüritustesarja avas õpilaskonverents „Tänane õppija
kutsehariduses“ 11. veebruaril 2013, mis oli esimene õpilastele mõeldud konverents PKHK-s.

Esinema olid kutsutud mitmed vilistlased, nende hulgas ka Janar Saunpere, kes praegu õpib EBS-is.
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Konverentsipäeva lõpetas meeleolukalt näitleja Ago Anderson.

11. veebruari õhtul peale konverentsi, toimus PKHK õpilaspidu ööklubis Strand, mis rõõmustas
rohkearvulise osavõtu ja suurepärase peomeeleoluga.
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Peaesinejaks oli Artjom Savitski oma bändiga, õhtujuhtideks vilistlased Birgit Tamm ja Ingrid Soovik.

ÕE tegevus jõudis rahvusvahelisele tasandile.
7.-14. aprill 2013 teostus Euroopa Noorte Eesti büroo kaudu rahastuse saanud projekt „Kultuuride
erinevused ja töötus Eestis ja Prantsusmaal“, mille raames külastas La Rochelle`i ja Pariisi 15 PKHK ÕE
liiget.

Pariisis, Louvre`s toimus „pommirünnak“ PKHK ÕE „rebastele“, kellele see oli esimeseks
välisreisiks.
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X Vabariiklikelt Kutsekoolide suvepäevadelt, mis toimusid Ida-Virumaal, Remnikul, tõi ÕE koju
auhinnalise III koha.

Sport
Reet Parind, kehalise kasvatuse õpetaja

Sporditulemused asuvad kooli koduleheküljel.
Sportlik tegevus oli mitmekülgne ja sisukas.
Osakondades toimusid spordipäevad, tähistati
sportlikult jüripäeva jne.
Aktiivselt osaleti Pärnu linna ja maakonna ning
vabariiklikel kutsekoolide võistlustel.
Tulemused:
Kutsekoolide meistrid sulgpallis: Mikk Meeras
(AT-10), Elve Lääts, Riina Müürsepp, Janne
Ojala ja Janek Leppnurm.
Noormeeste korvpallis parim tulemus 3. koht
Pärnu linna koolinoorte meistrivõistlustelt.
Esmakordselt toimunud Pärnumaa esimesel
võimlemispeol esines PKHK võimlemisrühm .

Õppeaasta lõpetas vilistlaste päeval toimunud spordivõistlused võrk- ja korvpallis.
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Raamatukogu
Eda Tiismaa, vanemraamatukoguhoidja

Raamatukogu arenduseks oli planeeritud kasutajakoolitustundide ja meeldetuletussüsteemi
väljaarendamine ning rakendamine õpilastele. Meeldetuletussüsteemi rakendamine on aidanud
vähendada raamatukogu võlglaste arvu. Õpilasele saadetakse meeldetuletus e-kirjana kuni 7 päeva
enne tagastustähtaega ning tagastustähtaja möödumisel üks kord nädalas. Uue teenusena katsetati
tehnika pooltundide läbiviimist kooli personalile.
Vastavalt „Kooliraamatukogude töökorralduse alustele“ peab raamatukoguhoidja omama erialast
haridust või kutsestandardi „Raamatukoguhoidja III, IV ja V“ kutsekvalifikatsiooni vähemalt III taset.
Seoses sellega läbis raamatukoguhoidja Kaie Laur raamatukoguhoidja kutsekoolituse (600 tundi) ning
talle omistati raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsioon.
Õppeaasta tähtsaimaks ülesandeks oli läbi viia inventuur. Eelmine inventuur toimus 13 aastat tagasi.
Kuna inventuur on väga töömahukas, alustati eeltöödega eelmisel õppeaastal, mille käigus puhastati
fond moraalselt vananenud ning katkistest teavikutest. Inventuuri käigus selgitati ka välja, kui palju
teavikuid on aja jooksul kaduma läinud.
Enamik statistilisi näitajaid on tõusuteel (vt tabel 1). Suurenenud on lugejate arv, mis näitab, et
õpilased ning kooli personal kasutab üha enam raamatukogus pakutavaid teenuseid. Õpilaste seas on
kõige populaarsem arvutite kasutamine nii õppetöö kui ka vaba aja veetmise eesmärgil. Suurenenud
on ka tundide läbiviimine raamatukogus, sest see on sobilik õpikeskkond, vajadusel on võimalik
koheselt kasutada õppekirjandust. Teavikute arv on vähenenud seetõttu, et eelarvevahendid ei
võimalda endises mahus tellimist, samuti on vähenenud annetused.
Tabel 1. Raamatukogu numbrites
2010/2011

2011/2012

2012/2013

Lugejad

1243

1274

1394

Külastused

25986

30855

31826

Laenutused

10359

14282

20052

Õppetunnid raamatukogus

238

348

419

Teavikute juurdetulek

2686

1045

487

Sellest annetusena

1886

652

205

Teavikute mahakandmine

620

3627

1647

Seoses kooli juubeliaastaga toimus tavapärasest enam üritusi raamatukogus. Traditsiooniliselt toimus
mälumängude sari, kus kõik küsimused olid seotud meie kooliga. Mälumängu sarja võitis
müügikorralduse eriala esimese kursuse võistkond. Ülevaatega 2012/2013 õppeaastal toimunud
näitustest on võimalik tutvuda Lisa 8 Näitused. Kooli ajalugu kajastavad näitused valmisid koostöös
kooli juubeliürituste ajalootoimkonnaga.

Lk 29

AASTARAAMAT 2012/2013

TEENINDUSÕPPEOSAKOND
Ülle Pikma, osakonnajuhataja

Mõeldes tagasi teenindusõppeosakonna tegemistele, meenub kõigepealt meie õpilaste väga edukas
esinemine kutsehariduse suurüritusel Noor Meister 2013. Selle eduka esinemise taga oli õpetajate
väga tulemuslik töö õppetundides, aga kindlasti aitasid sellele kaasa koolisisesed kutsevõistlused kus
õpilased said kogeda võistluselevust, mis aitas enesekindlamalt vabariiklikul võistlusel näidata oma
oskusi ja teadmisi. Teooria ja praktilise töö tundidele lisaks käidi külastamas ettevõtteid ja tehti
koostööd, mis on hindamatu väärtusega õpilaste ja õpetaja jaoks töö- ja õppimisekogemuse
sidumisel.
Kaubanduse erialade akrediteerimisaruanne andis ülevaate kolme aasta tehtud tööle, oli väga hästi
ette valmistatud ja oleme tunnustatud täisakrediteeringuga kuus aastat. Eriline tänu
kutseõpetajatele Kaie Pärn, Külli Šorin ja Janne Ojala.
Teenindusõppeosakonna kutseõpetajad on alati olnud huvitatud erialasest enesetäiendamisest ja
selles osas saime olla väga rahul ka möödunud õppeaastal. Ühiselt kogu osakonna töötajatega
koolitusime kahel korral, mõlemad koolitused olid seotud õpetaja enesearenguga. Arenguvestluste
tulemusena saan väita, et õpetajatele üldiselt meeldib meie koolis töötada, ollakse rahul pakutavate
arenguvõimalustega. Õpetajad on enamasti pühendunud oma tööle ja teavad, miks nad oma tööd
teevad, mida ja kuidas teha.
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Eriala arendamine on saanud õppekavatöörühmade pärusmaaks. Tänuväärset tööd tegid paljud
õppekavatöörühmaliikmed, suur tänu - Endla Kuura, Taisi Kasela, Malle Kallus, Kaie Pärna, Helina
Kruusmaa ja Ene Sepa.
Arenguruumiks osakonnas pean alustatud projektitöö laiendamist ja praktilise teeninduse kvaliteedi
tõstmist. Tänusõnad Viive Ollole, kes on ette valmistanud õpilaste välispraktikavõimalused 2013.2014. õppeaastaks.
Köögirahva, koka ja pagar-kondiitri eriala õpetajate ja õpilaste ees jätkuvalt suur kummardus. Teete
väga suurt ja tänuväärset tööd kogu kooli inimeste esmavajaduse – kõht täis – rahuldamisel. Tublid
olete!
Minu kui osakonnajuhataja tööpäevadesse mahtusid möödunud õppeaastal võrreldes eelnevatega
enam õpilastega individuaalvestlused seoses nende õppeedukuse ja isikliku elu keeruliste olukordade
lahtiarutamise eesmärgil.
Olles töötanud kaheksa aastat teenindusõppeosakonna juhatajana, on üks etapp minu isiklikus
tööelus läbi saanud. Tunnen uhkust teenindusõppeosakonna tublide inimeste üle ja soovin tänada
kogu kollektiivi hindamatu kogemuse eest. Soovin kõikidele kolleegidele jätkuvat indu õpilaste
arengu toetamisel!

Toitlustamise ja toiduainete tootmise erialade õppekavatöörühm
Taisi Kasela, õppekavatöörühma juht

Õppekavatöörühm esitas kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi raames taotluse 4 uue
õppekava: abikokk, abikelner, catering ja peoteenindus, eritoitlustus, loomiseks. Meie eesmärk on
nimetatud õppekavad valmis saada novembriks 2013.a.
Koostöö praktikabaasidega tihenes tänu õppekavatöörühma praktikakorraldaja Elle Mölleri
järjepidevale eesmärgistatud pikaajalisele tööle ja ümarlaudade korraldamisele. Õppekavatöörühma
arengut on toetanud suurepäraselt ühised arutelud, nõupidamised, milles kõneldu on ka sageli ellu
viidud.
Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala lõpetas koka eriala kutseõpetaja Sergei Tšekmarjov.
Kutseõpetaja Ingrid Ploom osales aktiivselt uue riikliku õppekava töörühmas. Riikliku kutseeksami
hindamiskomisjoni tööst võttis osa Taisi Talviste. Kõik koka eriala kutseõpetajad osalesid TEA
kirjastuse projektis kahe retseptiraamatu väljaandmisel, tegime koostööd Vana-Vigala Tehnika- ja
Teenindus- ja Põltsamaa Ametikooliga.
Õpilaste arv 30.08.2013 seisuga: kokk PHB: 122 (sh. 7 akadeemilisel puhkusel), kokk KKB 19 (sh 2 AP).
2012/2013 lõpetasid kooli 21 koka eriala ja 10 kelneri eriala õpilast. Kutsekvalifikatsioon kokk EKR
tase IV omistati 16-le õpilasele; kelner EKR tase IV omistati 10-le õpilasele.
Koolisisese kokkade kutsemeistrivõistluse „Kuldne kulp 2012“ võitjaks tulid Kaja Saarts ja Kärt Siigur.
Tallinn Food Fest raames toimuvatel vabariiklikel kutsemeistrivõistlustel Noorkokk 2012, Noor
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teenindaja 2012 võistlesid edukalt III kursuse õpilane Kaisa Kotter ning IV kursuse eriala õpilane
Aleksei Pogrebnoi. Kokkade kutsemeistrivõistlusel Kokakunst Kuressaares osalesid tublid õpilased: III
kursuselt Egon Jugomäe ning II kursuselt Liisa Soomer (parim tiimitöö koos Kuressaare Ametikooli
võistlejaga).
Eesti Vabariigi aastapäeva eel pakkusime catering-teenust Paikuse Vallavalitsuses. Märtsikuus viisime
läbi 3 töötuba erialast huvitunud põhikoolide noortele. Aprillis valmistas III kursuse õpilane kohvikus
Mahedik Pärnu linna tervise ja heaolu nädala raames tervislikke roogasid huvitunud linnarahvale. I, II
kursuse õpilased olid Pärnu Ülejõe lasteaias ning lasteaias Trall meisterdamas võileibu. Kogu
õppeaasta vältel jätkus koostöö Pärnu Hyper Rimiga, kus nii pagar-kondiitri kui ka koka eriala õppijad
viisid entusiastlikult läbi degustatsioonipäevi. Kutseõpetajatele toimus tipprestoran MEKK peakoka
Rene Uusmees kuldaväärt koolitus. Aprillikuus pagar-kondiitri eriala õpetajate juhendamisel
valminud kevadpühateemaliste küpsetiste laud pakkus silmailu, maitsenaudinguid kogu kooliperele.
Juunikuus võtsid õppekavatöörühma liikmed koos eriala õpilastega aktiivselt osa Räime Westist
Tõstamaa vallas, Lao sadamas.

Maikuus toimusid Pärnumaal Toris Lääne-Eesti meistrivõistlused grillimises – Grillfest 2013. Osales 12
võistkonda. Meie kooli meeskond saavutas võistluse üldjärjestuses 4. koha. Tulemused: kaupmehe
fantaasiavoor – 2. koht; Rakvere searibivoor – 7. koht; Talleggi kanalihavoor - 9. koht; atraktiivseim
võistlusplats – eripreemia. Juunikuu Eesti meistrivõistlustel grillimises Grillfest 2013 saavutati
järgmised tulemused: kaupmehe fantaasiavoor II koht; Rakvere searibivoor III koht ning
üldarvestuses tuli III koht, õppijaid juhendas õhinal kutseõpetaja Sergei Tšekmarjov.
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Toiduainete töötluse ja tootmise valdkonna õppekavatöörühm
Terje Jürgens, õppekavatöörühma liige

Õppeaasta algas pagar-kondiitri eriala õpilaste sügisteemalise küpsetiste näitusega. Valmistati leibu,
pirukaid, kooke ja torte. Näituse külastajatel oli võimalus kõike degusteerida ja kaasa osta. Näituse
seadsid üles õppegrupid PK-10 ja PK-11.
Teise kursuse pagarite ja kokkade eestvedamisel korraldati heategevuslik müük. Selleks valmistasid
pagarid jõululaadale puuvilja- ja seemneleiba, piparkoogimaju, komme ja erinevaid jõuluküpsetisi.
Kogutud raha eest osteti koerte varjupaigale uus muruniiduk. Samuti koguti õpilaste initsiatiivil
koerte varjupaigale tekke ja patju.
Kooli pagarite ja kondiitrite kutsemeistrivõistlused toimusid 29. ja 30. jaanuaril. Õpilased valmistasid
20 tükki lõikekooki ja pagaritooteks pärmi-lehttaignast pirukaid. Tulemuste põhjal valiti õpilased, kes
esindavad kooli „Noor meister 2013“ kutsevõistlustel. Võitjateks osutusid Anastassia Bugajeva
kondiitri alal, Kristel Mere ja Kertu Rannak pagari alal.
Kondiitri õpilane Anastassia Bugajeva võttis osa Tallinna Teeninduskoolis toimuvast rahvusvahelisest
valentinipäeva koogi valmistamise võistlusest, mis oli eelsoojenduseks kutsevõistlustele. Anastassia
esines väga hästi ja saavutas teise koha.
Aasta tähtsaimaks sündmuseks oli suurepärase „Noor meister 2013“ tiitli võit. Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse kondiitri õpilane Anastassia Bugajeva valmistas tordi „Emale“.

Pagariõpilase Kristel Mere valmistatud croissant magusa täidisega pälvis neljanda koha.
Pagar-kondiitri õpilased valmistasid kooliperele vaatamiseks ja ostmiseks toredad tordid lihavõteteks.
Lõbusaid pilte võis näha ka Pärnu Postimehe esikaanel.
Oli töörohke, huvitav ja väljakutseid pakkuv õppeaasta. Aitäh kõigile töörühma liikmetele!
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Logistika erialade õppekavatöörühm
Aime Harjakas, õppekavatöörühma juht
Parimaks õnnestumiseks peame seda, et 11. juunil 2013 sooritasid LH 10 õpilased (13) edukalt riikliku
kutseeksami. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu uudiskirja Proloog augusti-septembri 2013
numbri artiklis „Kutseõppetase kutsekoolides on tõusmas“ kirjutas Ain Tulvi järgmiselt: „Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse laonduse eriala õpilased on saanud õpetaja Aime Harjakase käe all igati
korraliku ettevalmistuse, millest kõnelesid nii sajaprotsendiline eksami sooritamine kui ka ülesannete
lahendamise oskus ja praktilise laotöö ülesandega suurepärane hakkamasaamine. Vastamine
testiküsimustele ja ülesannete lahenduskäigu selgitamine ja lisaküsimustele vastamine kõnelesid heal
tasemel laondusalastest teadmistest ja õigest erialase terminoloogia kasutamisest.“
03. oktoobril 2012 toimus õppekäik Muuga Konteinerterminali ja ravimite poolautomaatlattu
Magnum. Osalesid LOK 12 ja LH 10. Tutvusime logistikaterminali töökorralduse ja laotehnoloogiaga.
Magnumis tutvusime laotehnoloogiaga ning laotööde ja -toimingutega.
07. veebruaril 2013 oli koolis laopidajate kutsevõistlus. Kokku osales 19 õpilast teiselt ja kolmandalt
kursuselt. Õpilastel tuli kaubad komplekteerida, pakendada transpordiks, pakend märgistada ja
koostada arve-saateleht väljastamiseks. Hindajaks oli ka praktikaettevõtte Bauhof esindaja Tiia Pärna
ning logistikavaldkonnakomisjoni liikmed Ene Külaots, Sven Jürgenson, Heili Västrik, Irina Smoleitšuk.
I koht Edith Rozentov LH 10,
II koht Lily Sutt LH 10,
III koht Karel Kask LH 11.
07.-08. märtsil 2013 vabariiklikul kutsevõistlusel „Noor meister 2013“ Tallinnas esindasid meie kooli
LH 10 õpilased Edith Rozentov ja Marleyn Kristin Kallas.
25. aprillil 2013 toimus õppekäik Kalevi kommivabrikusse ja Rimi kesklattu LOK 13 ja LH 11.

Hulgi- ja jaekaubanduse erialade õppekavatöörühm
Kaie Pärn, õppekava töörühma juht

Kutseõpetajad osalesid aktiivselt erinevatel koolitustel ja ümarlaudadel. On läbitud koolitused
hindamisest, õppekavade koostamisest, lõimimisest ja kaubatundmise koolitused, mis kõik on
aidanud õpetajatel tunde huvitavamaks ja sisukamaks muuta.
Tihe ja pidev koostöö toimub kutseõpetajatega üle vabariigi. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldas
novembris 2012 ja augustis 2013 kaubanduse kutseõpetajate koolituse/ümarlaua. Olulised teemad:
koostöö ettevõtjate ja kutsekoolidega Selveri näitel, müügikorraldajate praktikaülesanded, arved
kaubanduses, kutsevõistlused. Tihedast koostööst räägib ka seik, et õpetajad osalevad Kaupmeeste
Liidu kutsel müüja I kutseeksami töös, sel õppeaastal käisid meie õpetajad eksamil 28.05.2013
Valgamaa Kutseõppekeskuses. Vabariiklikul tasandil on kaubanduse riikliku õppekava koostamise
töörühma juht ja Kaupmeeste Liidu kutsekomisjoni liige Kaie Pärn.

Lk 34

AASTARAAMAT 2012/2013

Tihedad suhted on ka kohalike kaubandusettevõtetega - tööandjad annavad nõu õppekava
koostamisel, uuendamisel ja erialaste oskuste hindamisel. Sügisel toimusid kaubanduse eriala
õpilaste ekskursioonid Pärnu kauplustesse nagu Rimi, Suurejõe Selver, Ülejõe Selver, Port Arturi
toidukaubad, REV, Ringtee Hulgikaup. Samuti toimusid aasta jooksul õppeekskursioonid Tallinnasse
Toidumessile, Rimi logistikakeskusesse, Kalevi kommivabrikusse, ETK kesklattu ning
kaubandustehnikat müüvasse ettevõttesse Hansab.
14.02.2013 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses iga-aastane müügierialade kutsevõistlus.
Omavahelise paremusjärjestuse selgitasid välja müügikorralduse ja müüja eriala õpilased. Võisteldi
kahes vanusegrupis - eraldi arvestust peeti keskkooli ja põhikooli baasil õpilastele. Võistlusel osales
27 õpilast. Võistlejad pandi proovile teenindussituatsioonis. Keskkooli baasil võistlejatest osutus
parimaks Karin Kiisler, teise koha saavutas Timo Vilde, kolmas koht kuulus Ilona Ringasele. Põhikooli
baasil võitis võistluse Kairi Himanen Paula Roosipuu ja Heleri Lauri ees. Üritust toetasid Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakond, AS Wendre, Rahva Raamat AS, AS Viru Õlu,
Sisekaitseakadeemia ja Selver AS. Komisjoni töös osalesid: Karike Jaansalu (AS Viru Õlu
müügiesindaja, komisjoni esimees), Piret Sai (AS Wendre ostuassistent), Malle Sadam (Port Arturi
Toidukaubad juhataja), Lilian Kivimägi (Ülejõe Selver logistikaosakonna juhataja), Allan Pajo
(Pärnumaa Kutsehariduskeskuse müügikorralduse eriala II kursuse õpilane). Suur tänu ka Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse kokkadele maitsva kehakinnituse eest. Ürituse korraldasid Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakonna müügikorralduse eriala II kursuse õpilased (MK11)
koostöös kaubanduse eriala õpetajatega.
21.03.2013 oli PKHK-s kaubanduse eriala õppekavade akrediteerimise komisjon. Meeskonna ühise
jõupingutuse tulemusena akrediteeriti kaubanduse õppekavad kuueks aastaks.
Projekti „PKHK õpilased teadlikuks ökoloogilisest tootmisest ja säästvast eluviisist“ raames toimus
28.03.2013 kaubanduse eriala õpilastele õppereis Saaremaale GoodKaarma seebikotta ja Koplimäe
tallu. Kinnistati kaubaõpetuse tunnis saadud teadmisi praktiliste näidete ja toodetega.
8.-9. märts 2013 toimus Tallinnas kutsemeistrivõistluse „Noor meister“ raames eriala vabariiklikud
kutsevõistlused. Võistlus koosnes kolmest osast: müügisituatsioon, mälutest ja kinkepaki
valmistamine. PKHK-d esindasid nooremas vanusegrupis Kairi Himanen ja Paula Roosipuu (M10) ning
vanemas vanusegrupis Karin Kiisler ja Timo Kübar (MK12). Üldkokkuvõttes saavutas nooremas
vanusegrupis II koha Kairi, kes oli ka selle vanusegrupi parim klienditeenindaja. Vanemas
vanusegrupis kuulus üldvõit Karinile ja kolmas koht Timole. Ilusaima kinkepaki ja vanema vanusegrupi
parima klienditeenindaja tiitli sai samuti Karin Kiisler.
08.05.2013 toimus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis erialade päev, millest võtsid osa MK11 õpilased,
kes on huvitatud edasiõppimisest kõrgkoolis.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimus müüja I kutseeksam 31. mail 2013. PKHK õpilastest esitasid
eksami sooritamiseks avalduse 89% õpilastest, kellest 92%-le omistati müüja I kutse.
Kaubanduse kutseõpetajad on 2012/2013 õppeaastal andnud tunde täiskasvanute osakonnas
erinevatel kursustel. Õpetajad tunnevad rõõmu, et mitmed kursustel osalejad on tulnud edasi
õppima müüja või müügikorraldaja õppekavale.
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Kaubanduse õpilased on aktiivsed ka õppetöö välisel ajal.
Osaleti spordipäeval, kus müüjate III kursuse õpilased
saavutasid
I
koha
pendelteatejooksus
ja
müügikorralduse II kursus saavutas orienteerumises III
koha, noormeeste murdmaajooksu võitis Timo Kübar
MK12-st. Parim korvpallivabaviskaja koolis on MK11-st
Allan Pajo ja aktiivselt osaleb paljudel spordivõistlustel
M11-st Tatjana Krõlova. Müüja ja müügikorralduse
õpilased osalesid mälumängu maratonil läbi õppeaasta,
kus müügikorralduse I kursus saavutas I koha. M11
organiseeris ja viis läbi teenindusõppe osakonna
jõuluhommiku, mis jäi kõigile meelde südamliku ja
piduliku üritusena. M11 grupp osales täies koosseisus

koos

rühmajuhatajaga

talendikonkursil lauluga
„Talvevõlumaa“ ja klasside kaunistamise võistlusel ning
Pärnumaa KHK jõululaadal, kus oma ja teiste toodangut
müüsid 5 M11 õpilast. 01.04.2013 avas M11 õpilane
Raido Rentnik oma õlimaalide näituse „Basics“ B-korpuse
neljandal korrusel.

Hotelliteeninduse, majutusteeninduse ja puhastusteeninduse
õppekavarühm
Malle Kallus, õppekavatöörühma juht

Õppekavatöörühm tegeles erinevate koolitööd puudutavate probleemide ja ülesannetega:
Erialaste kutsevõistluste korraldamine koolis ja osalemine vabariiklikel kutsevõistlustel „Noor
meister 2013“
Õppevõlglaste ärakuulamine ja abistamine
Sisehindamisaruande koostamine
Suhtlemine tööandjatega
Koolisisesed kutsevõistlused toimusid kahel eriala - puhastusteenindajatele ja majutusteenindajatele.
Puhastusteenindajate võistluse võitjaks tuli Melissa Kast õppegrupist PT12, teiseks jäi sama
õppegrupi õpilane Madis Suursaar ja kolmandaks MT 11B õpilane Heli Pool. Vabariiklikel võistlustel
esindas meie kooli Madis Suursaar, kes võitis I koha.
Majutusteenindajate koolisisese võistluse võitjad:
1.koht Alice Libert H-12
2. koht Kaidi Avloi H-12
3. koht Ene Puusepp H-12
Eriauhinnad:
Parim toitlustusteenindaja Simone Saar MT-11A
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Parim toateenija Kaidi Avloi H-12
„Noor meister 2013“ olid Kaidi Avloi 6. kohal ja Alice Libert 8. kohal
Õppevõlglastega suhtlesime kogu õppeaasta vältel, töörühm tegi ettepaneku individuaalse õppekava
koostamiseks kahele õpilasele.
Õppekavatöörühm koostas sisehindamisaruande kolme viimase õppeaasta kohta. Õppeaastast
2013/2014 alustab kehtivust meie õppekavade 6-aastane akrediteering.
Tööandjate esindajatest tegime tihedat koostööd Strand Spa & Konverentsihotelli majaperenaise
Pilvi Valguga ja Hotell Linden OÜ majutusjuhi Eha Kaunistega. Arutasime ettevõttepraktikaga
seonduvat, külastasime õpilastega majutusettevõtteid ja Pilvi Valk osales eriala vastuvõtukomisjoni
töös.
Juunis 2013 korraldasid kaks õppekavatöörühma õpetajat integreeritult hindamistöö MT10B
õppegrupile. Koostöös hinnati peokorraldust (õpetaja Ene Sepa), toiduvalmistamist ja
toitlustusteenindust (õpetaja Malle Kallus). Koostati pidulik menüü, valiti peoperenaine ja lepiti
kokku ülesanded. Valmis pidulik laud kooli restoranis, millega ühtlasi tähistati sünnipäevi ja kooli
lõpetamist. Samasugust praktilist ühistööd on plaanis edasi arendada.
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TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Jüri Puidet, osakonnajuhataja
Õppeaasta 2012/13 oli koolis üldiselt tähendusrikas. Oli ju juubeliaasta nii koolil kui piirkondlikul
kutseharidusel. Lisaks võtsime kolme aasta töö kokku nii üksuste kui ka õppekavatöörühmade lõikes
läbi kooli sisehindamise. Tehnikaõppeosakonna sisehindamine näitas, et paljuski oleme õigel teel,
ometi on tööpõld tegelemaks kitsaskohtadega piisavalt lai.
Vaadates võtmenäitajaid, siis tööleasumine lõpetajate hulgas on jätkuvalt hea (100% töötab või õpib
edasi) elektroonika valdkonnas, osakonna keskmine ületab 80 %. Riikliku koolitustellimuse keskmine
valdkondade lõikes on 91 %, kutseeksamite sooritamine 70,9 %. Kõigi nende näitajatega võib enamvähem rahul olla.
Rahul ei saa olla aga väljalangevusega. Valdkondade keskmine 18,4 % on küll kooli keskmise ligidal,
ometigi on see kaugel soovitud tasemest.
Õppijate arvu trend õppekavadel on järgmine:

Trend näitab kahes valdkonnas tõusu ja kahes kerget langust. Ehitusvaldkonna õpilaste arv on kõikuv
ja sõltub majandusvaldkonna käekäigust üldiselt. Kokku oli osakonna õpilaste arv 15. septembri 2012
seisuga 488 õpilast, nüüd aasta hiljem 564 õpilast. Nii et üldiselt kasvame ka tehnikahuviliste noorte
arvult, mis muidugi on rõõmustav. Oma rolli mängivad selles uued õppekavad „Keevitaja“ ja
„Palkmaja ehitaja“, „CNC puidupingi operaator“.
Osakonna tööplaani täitsime 73,6 % ehk siis jälle hindele „hea“ .Tõesti hea saavutus, kui arvestada
sellega, et latti me madalale ei asetanud.
Saavutusteks õppekavatöös oli eelpool nimetatud õppekavade rakendamine, aga ka töökohapõhise
õppe avamine elektroonikatehaste töötajatele. Suutsime lisada õppekavadesse ka palju uusi
valikõpingute mooduleid.
Õppija individuaalseks arenguks suutsime sel aastal rakendada 11 individuaalset õppegraafikut, mida
on rohkem kui ei kunagi varem.
Kutseeksamite puhul peab esile tõstma, et saime õiguse korraldada koostelukkseppade eksami, mille
ka kõik kaheksa eksamit sooritanud õpilast läbisid.
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Akrediteerimisprotsessi läbisid täisakrediteeringuga autotehnikud ja elektroonikud, metallivaldkonna
õpetajad tegid ära suure eeltöö 2013. aasta sügiseseks akrediteerimiseks.
Selle õppeaasta üheks tunnussuuruseks oli tehnikaõppeosakonna spartakiaad, mis koosnes kolmest
spordipäevast: sügisene, talvine ja kevadine. Üldvõitjaks tulid kolmanda kursuse autotehnikudkoostelukksepad.
Oli järjekordne tubli projektiaasta, mille tulemusena 12 õpilast ja kaks osakonna õpetajat käisid
välispraktikatel. Osalesime ökoloogilise ehituse projektis, mille käigus kaheksa õpetajat said suhelda
kolleegidega Saksamaalt, Prantsusmaalt, Soomest ja Itaaliast. Eesmärgiks lähetada algaval õppeaastal
kaks õpilast ja ühe õpetaja kõikide riikide ühisehitamisele Prantsusmaale 2014. aasta kevadel.
Koostasime projektid ja saime rahastuse puidutöökoja aspiratsioonisüsteemide ümberehitamiseks
ning auto-metalliseadmete muretsemiseks. Mõlemad projektid lõppevad sügisel 2013.
Ka parim vabariigi noor tisler ja ehituspuusepp õpib meie osakonnas. Lisaks saime kaks pronksi
elektroonikas ja ehitusviimistluses. See on meie osakonna panus kooli edukasse esinemisesse.
Lõpetuseks tahaks välja tuua veel sisehindamisest järeldunud osakonna tugevused, nõrkused ning
sihid uueks õppeaastaks.
Osakonna tugevused
Osakonna parendusvaldkonnad
Hea meeskonnatöö
Õpilaste suur väljalangevus
Pühendunud töötajad
Materiaal-tehniline varustatus, ruumid
Projektitöö
Eneseanalüüsi tõhustamine
Ressursside mõistlik kasutamine
Teatud erialade vähene populaarsus
Praktikakorraldus ja koostöö ettevõtetega
Oli ilus õppeaasta!
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Tisleri, ehituspuusepa, CNC-operaatori õppekavatöörühm
Piret Mühlberg, õppekavatöörühma juht

PKHK on suurim puiduerialasid õpetav kool Lääne-Eestis. Meil on konkurentsivõimeline materiaaltehniline baas, kvalifitseeritud kaader, toimiv praktikavõrgustik ning koostööpartnerite
tunnustussüsteem.
Õppekavarühmas (ÕKR) on järgmised õppekavad: tisler (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil),
ehituspuusepp (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil), ehituspuusepp (palkmajaehitaja),
puidupingitööline (CNC-masina operaator) (kutseõpe keskhariduse baasil). 14.06.2013 seisuga oli
ÕKR-s 98 õppijat.
ÕKR kuuluvad puidu valdkonna kutseõpetajad (5), üldaineõpetajad (4), lisaks on kaasatud vajadusel
praktikakorraldaja, rühmajuhatajad jt. Õppeaasta jooksul toimus 10 töökoosolekut.
Õppetööd alustas puidupingitöölise (CNC-masina operaatori) õppekava grupp 10 õpilasega. Täies
mahus täitsid õppekava ja lõpudiplomi said 4 õpilast.
Väga hea koostöö on olnud tehnikaõppeosakonna praktikakorraldajaga. Õppeaasta jooksul on
senistele puidu eriala praktikabaasidele (45) lisandunud 8 ettevõtet CNC erialal.
Noorte seas on puidu valdkonna erialade vastu huvi vähenenud. Õppekavatöörühma koosolekutel
toimus mitmel korral arutelu, kuidas (taas)äratada huvi ja leida motiveeritud õpilasi. Teema arendus
jätkub ka järgneval õppeaastal.
Õppijate motiveerimiseks korraldatakse õppekäike, messide külastusi ja küsitlusi seonduvalt
õppetööga. Esimese kursuse tislerid külastasid septembris Pärnu piirkonna puiduettevõtteid.
Valikainete küsitlus viiakse traditsiooniliselt läbi 2. kursuse õppurite seas.
Eesmärgiga mitmekesistada välispraktika võimalusi valmisid õppekavarühmas kaks Õpirände
mobiilsusprojekti (puidu valdkonna õpilaste ja õpetajate praktika ning stažeerimine Lätis ja
Prantsusmaal). Paraku jäime esimestena joonealusteks, kuid on veel lootust, et projektid siiski
käivituvad.
Hoidmaks ettevõtjate jätkuvat huvi koostöövõimaluste vastu, korraldati 5. märtsil puiduvaldkonna
ümarlaud.
Puidu valdkonnas on suur hulk tellimustöid avalikust sektorist. Kahel viimasel aastal on valmistatud
maakonna mänguväljakutele laste mängumaju, linna lasteaedadele puidust mänguautosid ja -ronge,
eraisikutele lehtlaid, samuti on renoveeritud Pärnu ranna vetelpäästetorne.
2012/2013 õppeaastal lõpetas ehituspuusepa eriala 3 õpilast, nendest 1 kutsekvalifikatsiooniga
ehituspuusepp I. Tisleri eriala lõpetajaid oli 12, nendest 10 kutsekvalifikatsiooniga tisler, tase 3.
Täiskasvanud õppijale oli suunatud PKHK suvekooli kursus „Puidutöö õpituba“ (30.07. – 01.08. 2013).
On alustatud eeltöid valdkonna akrediteerimiseks 2015. aastal.

Lk 40

AASTARAAMAT 2012/2013

Puiduerialade õppuritele korraldatakse traditsiooniliselt koolisiseseid kutsevõistlusi.
Üleriigilisel kutsevõistlusel Noor Meister 2013 saavutasid esikohad õppegrupi T-10 õpilane Hannes
Maal ja EP-11 õpilane Jarmo Kask.

Autotehniku/koostelukksepa/keevitaja õppekavatöörühm
Priit Auväärt, õppekavatöörühma liige
Uues õppetöökojas toimus õppetöö täies mahus. Kõik maja kasutuselevõtuga seotud kitsaskohad ja
probleemid, on lahendatud. Hea näitena võib tuua rulood, mis said paigutatud D-korpuse
õppeklassidesse õppeaasta lõpuks. Sellega muutus õppekeskkond ideaalseks ja mugavaks.
Õppetöö paremaks korraldamiseks saime ka projektirahasid, mis aitas läbi viia mitu hanget. Uued
seadmed ja tööriistad jõuavad meile 2013/14 õppeaasta alguses.
Kutseeksamid läksid ootuspäraselt ja 14 õpilasest sooritas kutseeksami 12 õpilast. Lõpetas ka kaks
autodiagnostikut. Osalesime ka kutsevõistlustel, III kursuse õpilased Rainer Jõeäär ja Ivar Pikkor
saavutasid Valgas toimunud võistlustel tihedas konkurentsis 7. ja 9. koha.
Koostöös Autokutseõppe Liidu ja Eksami Kvalifikatsioonikeskusega osaleti võrgustiku seminaril
koolide autotehnikute õpetajatele. Seal arutati päevakajalisi probleeme ja arengusuundi auto
valdkonnas.
Korraldati ümarlaud auto ja metalli eriala koostööpartneritele ja tööandjatele. Positiivsena võib välja
tuua tööandjate rahulolu meie kooli ja õpilastega. Vestluste tulemusena leiti ka kitsaskohti ja
arengusuundi, mida uuel õppeaastal kindlasti parandatakse. Koostöös tööandjatega tehti ka koolitus
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kliimaseadme käitlejale.
2013. aastal lõpetasid töösuhte kutseõpetajad Mati Otsing ja Lembit Külaots. Suur tänu, aitasite
käivitada uue õppehoone ning anda autotehniku erialale uue ja kaasaegse suuna.

Ehitusvaldkonna õppekavatöörühm
Rita Pillisner, õppekavatöörühma juht

21. märtsil 2013 kogunesid Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli viie kutsekooli ehitusvaldkonna
õpilased, et selgitada välja, kes on osavaim kipsplaatide paigaldamises. Teine koht kuulus Pärnumaa
Kutsehariduskeskkonna meeskonnale: Jarmo Kask (EP-11), Ragnar Keskpaik (EP-12), Ragnar Hansalu
(V-11). Õpilaste juhendaja on kutseõpetaja Janek Klaaamas.
Kõikide meie õpilaste tööd ja tegemised olid silmapaistvad. Võtsime osa õpilasfirmade laadast
Jäärmark 2012. Pärnu Kaubamajakas toimus õpilasfirmade (ÕF), kus parima õpilasfirma tiitli pälvis
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ÕF Igihaljas.
ÕF Igihaljas loodi septembrikuus, mille moodustavad õpilased erinevatelt erialadelt: Kaur Noormägi,
Jarmo Kask, Siim Sarapu, Kaimo Kauson (ehituspuusepp), Jorma Kask (palkmaja ehitus) ja Tene
Traumann (väikeettevõtlus).
Traditsiooniks on kujunenud ka ehituserialade õpilaste osalemine Pärnu Jääfestivalil 2013. aasta
veebruaris.
8. veebruaril toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna
Tehnikakõrgkooli poolt läbi viidud infoseminar „Uued tehnilised võimalused ehitiste projekteerimise-,
ehituse- ja haldusfaasis“. Seminari sihtgrupiks olid ehitusvaldkonna erinevad osapooled - tellija
esindaja, ehitusjärelevalve, projekteerija, ehitaja, haldaja.
Jätkame ka Leonardo da Vinci programmi 2012. aasta õpirändeprojektiga number 22-5.1.3/2134
„Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi õpirände“ Sel
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aastal osutusid valituks Janari Sai, Ragnar Hansalu, Siim Sarapu ja Kaimo Kauson.
14.04.-11.05.2013 viibisid Leonardo da Vinci programmi õpirändeprojekti raames Pärnus FIE Kaido
Tamme juures praktikal Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ehituseriala II kursuse õpilased Ilmari
Kantola ja Joonas Pentti.
Käivitus projekt Leonardo da Vinci 2011 - Leo-EcoConstruct koostööprojekt „European Training Units
for an Ecological Bricklaying“ – Projekti raames on toimunud koostöökohtumised Prantsusmaal,
Soomes, Saksamaal ja Itaalias ning 17.-18. oktoobril 2013 võõrustab PKHK tehnikaõppeosakond
projektipartnereid Pärnus.
Ehituseriala teise kursuse (E-12) kaks õpilast Reino Hansumäe ja Allan Avamets osalevad ökoloogilisel
müüriladumisel nii Pärnus (2013. a kevadel) kui ka Prantsusmaal Muizonis (2014. a kevadel).

Elektroonikaseadmete koostaja/arvutid ja arvutivõrgud õppekavatöörühm
Mart Ronk, õppekavatöörühma juht

Ainsana Eestis on elektroonikaseadmete koostaja eriala õpilastel Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
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 – edasi kõrgkooli või kohe tööle.
Kuigi tootmises pole tööliste töötasu väga ihaldatud suurusega, rakendavad ettevõtjad edukaid
elektroonika eriala lõpetanuid juba tehniku või spetsialisti tasandil tootmises märksa parema
motivatsioonipaketiga.
PKHK elektroonika õppekavarühm esindab kooli ka Eesti Elektroonikatööstuse Liidus.
Eriala tekkis Pärnumaa elektroonikaettevõtete initsiatiivil ja esimesed EL eriala õppijad said koolipinki
2007. aasta sügisel. Kolmeaastase õpingu ja 4x5 nädalase praktika järel on edukad õpilased asunud
eriala edasi õppima Tallinna Tehnikaülikooli. Erinevalt tavagümnaasiumi lõpetajatest oskavad PKHK
lõpetajad elektroonika eriala märksa rohkem, kui gümnaasiumi füüsikatundides oleks võimalik
õppida.
Praktikabaasiga on elektroonikutele abiks Rootsi, Soome, Saksamaa või muu maailmas tuntud
elektroonika kontsern:
Note Pärnu OÜ
Oshino Electronics Estonia OÜ
Scanfil OÜ
MS Balti Trafo OÜ

www.note.eu ,
www.oshino.ee ,
www.scanfil.com ,
www.msbaltitrafo.ee,

Nende võimaluste üle on tõepoolest põhjust uhke olla.
Viiest elektroonikavaldkonna partnerettevõtetest Efore OÜ lõpetas oma tootmistegevuse Eestis 2012
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detsembri lõpuga, kolides ümber Hiinasse. Koolil tekkis võimalus soetada soodsamalt sulgemisele
läinud tehaselt õppepraktiliste tundide jaoks töövahendeid.
Nagu öeldakse – loodus tühja kohta ei salli. Nii ka Pärnus elektroonikatööstuse osas. 2013. aastal
tekkis siia kaks uut ettevõtet, kellega on plaanis luua sama tihedad ja head suhted elektroonika
erialal õppijatele.
2012. aasta kevadest osalevad elektroonika- ja arvutiteaduste eriala parimad välispraktikal Austrias.
Pärnus aga anname Austria noortele võimaluse siinseks ettevõttepraktikaks.
Õppekavarühma arvutiteaduste õppekava arvutid ja arvutivõrgud on rakendatud koolis alates
2009/2010. õppeaastast. Õppekava aluseks on arvutierialade riiklik õppekava.

PKHK ja Digistep OÜ koostöölepingu allkirjastamine
Alates 2000. aastast on õpetatud erinevatel tasemetel infotehnoloogia aluste, infotehnoloogia ja
arvutiteeninduse õppekavadel. Arvutiteeninduse õppekava kuulub elektroonika ja automaatika
õppekavarühma.
Nii elektroonikud kui ka arvutiteaduste eriala õpilased osalevad iga-aastaselt Innove korraldatud
„Noor meister“ kutsemeisterlikkuse võistlustel. PKHK esindajad on seal alati silma paistnud oma
heade oskuste ja töökogemustega ja saavutanud auhinnalisi võite.
Töökavarühmas on 12 õpetajat. Õpetajate aritmeetiliseks keskmiseks vanuseks tuleb 45.
Vastavalt vajadusele osalevad õppeprotsessis ka lektorid tootmisettevõtetest ning korraldatakse
täiskasvanute koolitusi.
2013. aasta sügisest käivitub nõrkvoolu paigaldajatele kutseõppe suund. Installatsioonifirmad,
turvafirmad, telefonioperaatorid ja teised kommunikatsiooniteenuseid pakkuvad ettevõtted vajavad
tööoskustega noori installatsioonitöödeks.
Õppetöökava töörühm töötab ka teiste oma valdkonna õppekavade arendamisel ja täiendamisel,
nagu näiteks õpipoisi õppevorm elektroonikaseadmete koostajatele, samuti on loomisel ka osaõppe
õppekavad.
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TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND
Sirje Pauskar, osakonna juhataja

Möödunud 2012/2013 õppeaasta oli osakonnas uute erialade avamise ja projektide aasta.
Personali osas andis töö üle asendajana töötanud tasemeõppe koolitusjuht Eve Tapp
lapsehoolduspuhkuselt naasnud Kristina Papsejevale, kes lahkus koolist omal soovil juba juunis.
Septembris tuli tagasi lapsehoolduspuhkuselt täiendusõppe sekretär Kadi Laidvee, tema asendajana
tööd teinud Kaja Kibur lahkus juulikuus.
Täiskasvanute koolituse (TK) osakonnas avati kaks uut eriala - kosmeetik (spaateenindaja lisaoskus)
õppekestvusega 1,5 aastat ja väikeettevõtlus üheaastase kestvusega. Erialad osutusid õppida
soovijate seas populaarseteks ning konkurss vastuvõtul oli suur.
Seoses uute erialade avamisega tuli konkursi korras põhikohaga tööle kosmeetika eriala kutseõpetaja
Ruth Ilves ja töövõtulepinguga spaaõpetaja Kai Tomasberg TÜ Pärnu kolledžist.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on ainus riiklik kutseõppeasutus erakoolide kõrval, kus pakutakse
kosmeetiku eriala õpet ja esimene kool Eestis, kus hakati ette valmistama spaateenindaja
lisaoskusega töötajaid.
Kosmeetikute õppebaas – salongi sisustas kool puhtalt täiendusõppega teenitud omatulust. Salongi
kujundas kosmeetika kutseõpetaja Ruth Ilves. Meie õppetöö ja salongiga tutvus Tartu Ülikooli Pärnu
kolledži koostööpartner Itaaliast, kes ütles, et selle kooli kosmeetik-spaa õpet usaldab ta täielikult.
Haridus- ja Teadusministeeriumi „Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform“ raames esitasime
taotluse üheteistkümne õppekava koostamise ja uuendamise rahastamiseks ning positiivse vastuse
said 6 järgmist õppekava: spaateenindaja, tekstiiliseadmete operaator, õmbleja, hooldustöötaja,
koduhooldaja ja juuksur.
Enamus erialadel toimusid koolisisesed kutsevõistlused. Sekretäri erialal toimus koolisisene
kutsevõistlus juba kuuendat korda.
Vabariiklikul kutsevõistlustel olid esindatud kõik TK osakonna õppekavarühmad. Seekord jõudsid
auhinnalistele kohtadele juuksuri ja majandusarvestuse õppurid. Vaidlustasime rätsepa eriala
kutsevõistluse tulemused, kuna kohtunikud muutsid võistlustingimusi enne võistluse lõppu, kus eirati
ajatabelit ja tulemuste hindamisel juhendit. Kaalukauss kaldus siiski kohtunike kasuks.
Teist aastat järjest pakkusime tasemeõppe õppuritele tasuta vene keele algõppe kursusel (40 t)
õppimisvõimalust, kes varem pole keelt omandanud. Koolitust viis läbi Rita Pillisner. Kursust alustas
18 õppijat, kuid kahjuks kõik ei jõudnud lõpusirgele ning lõpetajaid oli 12 .
Eve Tappi kirjutatud mobiilsusprojektiga „European Dimension to Practical Skills 2012-2013“ osales
välispraktikal kokku 9 õppijat järgmiselt:
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Juuksuri erialalt 2 õppijat Soomes, Mikkelis ning 2 õppijat Saksamaal Burgdorf´is; rätsepatöö erialalt 2
õppijat Soomes Hyria´s; ärikorralduse erialalt 2 õppijat Saksamaal Burgdorf´is ja üks õppija
hooldustöötaja erialalt Soomes Espoo´s.
Hea meel on Eve Tapp´i poolt algatatud koostöö üle Soome Suupohjan ammatti-instituutti
esindajaga, mille tulemusena kaasati meid Comenius projekti „Nowadays Dilemma: Digitally Social or
Socially Excluded?“. Soome poolt koordineeritav projekt sai jaatava vastuse ka meie Hariduskoostöö
keskuselt 2013. aasta juulis.
Jaatava vastuse said ka Kristina Papsejeva koostatud mobiilsusprojekt õpilastele „First Worx
Experience from Europe“ ja Nordplus projekt õpetajatele „European Practice for Estonian Masters“.
Meie osakonnas toimus terve õppeaasta vältel erinevaid meeldejäävaid ühisüritusi:
14.03.2013 osakonna parimate õppurite õppereis Äksile Jääaja keskusesse. Võimalus oli osaleda
kokku 50-l meie tublil õppuril;
3.05.2013 osakonna töötajate õppereis kogemuste vahetamiseks Soome Espoo´sse OMNIA
kutseõppeasutusse;
8.05.2013 Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis lahtiste uste päeval osalesid ärikorralduse,
sekretäri, majandusarvestuse ja hooldustöötaja eriala õpilased;
14.12.2012 jõulupidu koos õpilaste ja töötajatega, millest võttis osa 120 õpilast ja töötajat.

Õpetajad tegid õppeaasta jooksul palju väga head tööd. Enamik meie õppijatest lõpetas kooli heade
ja väga heade tulemustega ning meie osakonnast oli majandusarvestuse eriala lõpetajal Birgit
Kaasikul, kelle õpitulemused olid ainult viied, kes saavutas kutsevõistlusel neljanda koha ja 2013.
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aasta jaanuaris sünnitas õpingute kõrvalt ka lapse, võimalus osaleda Eesti Vabariigi presidendi
vastuvõtul.
Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) 2012 raames korraldas täiendusõppe tiim ja kooli juhtkond 18.
oktoobril 2012 tänuõhtu kõikidele meie täiendus- ja ümberõppe koolitajatele. Tänuõhtul tunnustati
suurima tunnimahuga koolitajaid ja tagasiside tulemuste põhjal parimaid.
Suurima tunnimahuga sisekoolitajad:
I koht Heli Sakk-Hännikäinen
II koht Heili Västrik
III koht Maie Jesjutina
Suurima tunnimahuga väliskoolitajad:
I koht Isabella Maripuu
II koht Tiina Pruudel
Parimad tagasiside tulemuste põhjal:
Suurepärane koolitaja - Karli Edo
Väga hea koolitaja - Ljubov Jürgenson
Hea koolitaja - Lembit Lill
Tänu meie tublidele koolitajatele ja koolituse korraldajatele!
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Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavatöörühm
Ille Kukk, õppekavatöörühma juht

2012/2013 õppeaasta oli majandusarvestuse ja maksunduse õppekaval avatud kaks õppegruppi
RA11A ja RA11B. Õpilased osalesid detsembris täiskasvanute osakonna jõulupeol, mis oli vahva ja
lustlik üritus.
2013. aasta veebruari lõpus toimus koolisisene raamatupidajate kutsevõistlus, milles osales II kursus.
Võistlus koosnes kahest osast: test ja kompleksülesanne, mille tulemusena õpilased koostasid
ettevõtte raamatupidamise aruande bilansi, rahvavoogude ja kasumi aruande. Kolm paremate
tulemustega õpilast läks kooli esindama vabariiklikele raamatupidajate kutsevõistlustele.
27. märtsil 2013 toimusid Pärnus vabariiklikud raamatupidajate kutsevõistlused. Pärnumaa
Kutsehariduskeskust esindasid RA11A grupist Margit Kõrnas, Birgit Kaasik ja RA11B grupist Merilin
Helinurm. Võistlus koosnes kahest osast: esmalt teoreetiliste teadmiste kontroll, mis toimus testina,
ja praktiliste ülesannete lahendamine. Meie kooli esindanud Margit sai tihedas konkurentsis
kolmanda, Birgit neljanda ja Merilin kaheksateistkümnenda koha. Võistlejaid oli kokku 27 kümnest
erinevast koolist, kus õpetatakse majandusarvestust ja maksundust. PKHK õpilaste tulemustega
olime väga rahul.

Kevadel 2013 korraldati kooli raamatukogus näitus „Minu eriala“, kus osalesid majandusarvestuse ja
maksunduse õpilased väljapanekuga, mille idee autor oli Merike Mäesepp. Tänud talle toreda eriala
tutvustava lahenduse eest!
12. mail toimus Pärnus raamatupidaja assistent I kutseeksam, mille sooritasid edukalt 33 RA11A ja
RA11B õppegrupi õpilast. Kutsevõistluse III koha eest anti Margitile ilma täiendava kutseeksami
sooritamiseta raamatupidaja assistent I kutsetunnistus. Lisaks sooritasid raamatupidaja assistent I
kutseeksami kaks ärikorralduse õpilast ning üks sekretäri eriala õpilane. Lisaks sooritas üks
ärikorralduse esimese kursuse noormees raamatupidaja tase V kutseeksami.
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Iluteeninduse õppekavatöörühm
Õnne Ennusaar, õppekavatöörühma juht

Õppekavarühmas avati uus eriala - kosmeetik spaateenindaja lisaoskusega.

Sügisel toimus ümarlaud juuksuri eriala tööandjatega, kus arutleti õppekava arendamise, valikainete
valiku suurendamise ja moodulõppe pakkumise vajaduste ja võimaluste üle. Tööandjate ettepanekul
muudeti sisseastumistingimusi, et paremini selekteerida õppurid, kellel on paremini arenenud
käeline tegevus.
Jaanuaris ja mais toimusid Õnne Ennusaare eestvedamisel juuksurite koolisisesed
kutsemeistrivõistlused. Esimeses etapis võisteldi punutud pruudisoengu ja piduliku ülespandud
soengu kategooriates. Punutud pruudisoengu kategoorias olid kolm parimat Viktoria Pill, Teele
Kangur ja Ave Laanmets. Piduliku ülespandud soengu kategooria paremikku kuulusid Elo Orav, Kertu
Tammeleht ja Merily Ilsen. Teises etapis võisteldi kategooriates moodne naiste juukselõikus
soengusse seadmisega ja moodne meeste juukselõikus soengusse seadmisega. Naistöö parimad olid
Kätlin Müller, Liis Korn ja Helena Oidermann. Meestöös parimateks osutusid Teele Kangur, Dea
Jürisoo ja Elina Sõstra.
Kutsemeistrivõistlustel Noor Meister 2013 saavutas Kätlin Müller kategoorias moodne meeste lõikus
soengusse seadmisega III koha. Juhendajaks oli Reet Parik. Osalesid veel järgmised õppijad:
Meeste juukselõikus soengusse seadmisega – nooremas vanuserühmas VI koht Liis Korn,
vanemas vanuserühmas III koht Kätlin Müller.
Naiste pidulik ülespandud soeng – nooremas vanuserühmas V koht Kertu Tammeleht, IX koht
Juta Ränk.
Punutud pulmasoeng – nooremas vanuserühmas VI-VII koht Merilin Meite, IX koht Elina Sõstra
Punutud pulmasoeng – vanemas vanuserühmas IV koht Helena Kangur ja V koht Ellika Eidast
Õpilasalgatuse raames külastati Pärnu Lastekodu, kus tutvustati kasvandikele juuste hoolduse
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põhitõdesid ja lõigati nende juukseid.
Traditsiooniks saanud üritustest toimusid moe- ja soengu-show, seekord teemaks „Aastaajad ajast
aega“ ja Kihnu külastus, mille raames kihnlastele koolilõpu pidustusteks soenguid tehti.
Programm „KUTSE“ täiskasvanud õppijale - „ Kutseõpe Uuesti, Tõuge Sinu Eduks!” – raames asusid
juuksuri erialal õhtuõppesse õppima viisteist õppurit vanuses 25+.
„European Dimension to Practical Skills 2012-2013“ projekti raames viibisid Saksamaal välispraktikal
Jane Jakobson ja Jane Õispuu, Soomes aga Kätlin Nõmm ja Anu Rist.
Tallinna Tööstushariduskeskuses toimus 26. augustil 2013 uudne ümarlaud, kuhu oli kutsutud kõikide
juuksureid õpetavate koolide kutseõpetajad ja juuksurite tööandjad üle Eesti.
Eesmärgiks oli aktiviseerida kutseõppeasutuste ja tööandjate koostööd juuksuri kutsealal ning
parandada kutseõppeasutuste ja tööandjate vahelist koostööd juuksuriõpilaste praktikate
korraldamisel ja praktikabaaside võimaluste laiendamisel. Kaardistati tööandjate ja
kutseõppeasutuste ootused ja lootused, mis kaasnevad juuksuriõpilase praktika ja sellega kaasneva
seadusandlusega. Pandi alus Juuksurite Kutseliidu asutamisele, ellukutsumisele.
Kõlama jäi ettepanek ja hea mõte, et mõlemad osapooled võiksid ja peaksid üksteise tegemistest
rohkem teadma ja samuti koolid võiksid kaasata tööandjaid näiteks rääkima ettevõtlusest ja selle
erinevatest vormidest, teenindusest ja teenindamisest jne. Võimalus on olla vastastikusel
kokkuleppel töövarjudeks: tööandjad koolis ja kooli esindajad tööandjate juures salongis või
erinevatel koolitustel osaledes. Samuti on kõik teretulnud Salonshop Balticu poolt korraldatavatele
koolitustele.

Rätsepatöö õppekavatöörühm
Heli Sakk-Hännikäinen, õppekavatöörühma juht

Rätsepatöö esimese kursuse R-12 õpilased korraldasid teemaürituse ”Ilusa nööbi päev”, mille raames
seati üles näitus, mis jäi külastajatele vaatamiseks mitmeks nädalaks. Toimus ka õppeekskursioon
Tallinna õmblusettevõtetesse ülevaate ja ettekujutuse saamiseks rätsepatööst ja rätsepa elukutsest.
Külastati moedisainerite Lilli Jahilo ja Aldo Järvsoo salongi.
Rätsepatöö eriala kutseõpetajad organiseerisid koolisisese meistrivõistluse parima rätsepa
väljaselgitamiseks. Novembris toimunud võistluse võitjaks tuli Marge Kabanen R-11 õpperühmast.
Riiklikul rätsepate kutsevõistlusel ”Noor meister” esindas PKHK-d Marge Kabanen ning saavutas
võistluste käigus hindamiskriteeriumidest mitte kinnipidanud žürii otsusega tubli neljanda koha.
Märtsis toimus lahtiste uste päev, mille raames toimus rätsepa eriala tutvustamiseks töötuba, kus
lõid kaasa ka rätsepatööst huvitatud koolipere liikmed.
Rätsepatöö õppekava töörühmas valisid valikõpingute loetellu järgnevad moodulid: rõivaste
taaskasutus; klientidele tellimustööde valmistamine; moekollektsiooni loomine
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Suur rõhk oli praktika korraldusel, toimus kaks ümarlauda õmblusettevõtete esindajatega. Ümarlaual
jäi kõlama, et diskussioonid kooli ja praktikaettevõtetega paremaks praktika korraldamiseks on väga
vajalikud. Jätkuvad kohtumised tööandjate esindajatega õmblusettevõtetest ja praktikabaasidest.
Kutseõpetaja Heli Sakk-Hännikäinen kandideeris tekstiiliseadmete operaatori riikliku õppekava
koostamise töörühma ning ta valiti juhtima kogu tekstiiliseadmete operaatori RÕK-i koostamist.
Möödunud õppeaastal omistati kutseõpetajale Heli Sakk-Hännikäinenile ka andragoog VI tase.
Juunis arutati AS Wendre esindajatega ja rätsepatöö õppekava töörühma liikmetega
tekstiiliseadmete operaatori õppekava koostamise põhimõtteid ja rakendumise võimalikkust PKHK-s.
Õppeaastasse 2012/13 mahtus rätsepatöö õpilaste Kadi Männik ja Kadrin Hasse välispraktika Soome
Hyria ametikoolis ja Soome õmblusettevõttes. Välispraktikal osalenud õppurid tutvustasid ja rääkisid
oma töökogemustest teistele kooli õppuritele kevadel PKHK korraldatud kutsevalikupäeval.
Kutseõpetaja Ene Jaakson osales möödunud õppeaastal rahvusvahelises projektis ”Aitame kaasa
Gruusia kutsehariduse arengule II“. Professional College ”Mermisi” õmblusõpetaja Lia Mikeltadze ja
õppenõustaja Lali Beshkenadze stažeerisid kaks nädalat PKHK-s. Külastati õppetunde, täiendati oma
õmblusoskusi kutseõpetaja Ene Jaaksoni juhendamisel ning jagati omapoolseid teadmisi ja kogemusi.
Suurt rõõmu valmistas asjaolu, et 2013. õppeaastal rätsepatöö eriala lõpetanud jätkavad tegutsemist
erialastel ametikohtadel. Õpilane Kadrin Hasse kandideeris eriala lõpetamise järel tööle Embassy of
Fashion moemajasse FIE Aldo Järvsoo salongi ja osutus valituks.
Kadi Männikust saab lugeda artiklist ja intervjuust kõrgharidusega õppijate kohta PKHK-s 21.
veebruari 2013 Pärnu Postimehe väljaandest.
Avatust uutele ideedele ja muutustega kaasaminekut iseloomustab seegi, et oktoobris ja novembris
osalesid kõik õppekava töörühma kutseõpetajad Ene Jaakson, Maie Laik ja Heli Sakk-Hännikäinen
hindamisalasel moodulimeeskonna koolitusel Tallinnas.
Töörühma õppeaasta lõpetas osakonna tööreis Soome Omnia koolituskeskusesse, kus tutvuti
õppekompleksi ning õppimisvõimalustega.
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Sekretäritöö õppekavarühm
Külli Song, õppekavatöörühma juht

Õppeaasta oli tegus nii I ja II kursuse sekretäridele kui ka õpetajatele. S-12 sekretäre on kutsutud
abiks Pärnumaa Tervisearenduse konverentsile, IT-arengufoorumile „Pärnumaa müüdimurdjad“.
Kõikidel üritustel saadi hea kogemus külalistega tegelemisel ja registreerimisel.
Septembris 2012 atesteeriti taaskord Külli Song vanemõpetajaks.
Kutseõpetajad Anu Laas ja Külli Song osalesid iga-aastasel sekretäritöö erialavõrgustiku seminaril
Rakveres.
Anu Laas osales E-õppe sügisseminaril ja E-kursuste vabariiklikus hindamiskomisjonis.
Üheskoos õpilastega külastasime eraarhiivi Arhiivikeskus OÜ, kus arhiivispetsialist Hille Oidema
muutis õpilaste arvamust arhiivitööst.
Meie osakonna jõulupidu andis suursuguse elamuse õppijatele.
Märtsis saavutas S-12 õpilane Olga Nozdrjuk Eesti kutsekoolide spordiliidu võrkpallis hõbemedali.
Toimus koolisisene sekretäritöö eriala kutsevõistlus. Viis parimat said võimaluse esindada kooli
vabariiklikul kutsevõistlusel „Tippsekretär 2013“.
Koolisisese võistluse võitis Kristin Viilik S12, II koht Katri Randmaa S11 ning III koht Triin Nõmm
S12. Lisaks kolmele parimale said võimaluse kooli esindada S11 grupist Liina Tilk ja Leina Lillevald.
Tippsekretär 2013 võistlus oli väga pingeline, sest uus kutsestandard andis võimaluse koostada
küsimused tasemele sekretär V.
Dokumendihalduse õpetamisel kasutasime dokumendihaldusprogrammi Amphora arendaja
Hanno Saksa abi, kes andis võimaluse õppijatel antud keskkonnas oma oskust kasutada.
Meie eriala II kursuse õpilased Liina Tilk ja Leina Lillevald sooritasid riikliku kutsekvalifikatsiooni
eksami, kus neile omistati sekretär V tase. Katri Randmaa sooritas raamatupidaja riikliku
kutseeksami ja talle omistati raamatupidaja assistent IV kutsekvalifikatsioon.
Õppeaasta lõpp tõi meie eriala õpilastele tunnustuse – direktori vastuvõtule kutsuti
kutsevõistlusel osalenud õpilased. Külli Song pälvis üritusel tänukirja.
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Hooldustöötaja õppekavatöörühm
Sirje Pauskar, osakonnajuhataja

Sotsiaaltöö ja -nõustamise õppekavarühmas oli aasta 2012 juubeliaasta, mil täitus 20 aastat eriala
avamisest ja õpetamisest Pärnus. Esialgu õpetati sotsiaaltöötajaid, seejärel 2008. aastal muutus
kutsestandard ja hakati õpetama hooldustöötajaid. Eriala avati 1992. aastal Pärnu
Kodumajanduskoolis, mis oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse üheks eelkäijaks.
2012/2013 õppeaastal asus õppima 25 õppijat, kes enamus õpib põhitöö ja pere kõrvalt.
Eriala on jätkuvalt populaarne, nii mõnedki töötavad hooldustöötajana, kuid ei oma erialast haridust.
Osad õppijad on eelnevalt lõpetanud kõrgkooli ja soovivad lisaks omandada hooldustöötaja kutse.
Pärnumaal on hooldustöötaja tööandjate poolt nõutud töötaja seoses Pärnu Haigla uute keskuste
avamisega (õendushoolduskeskus ning taastusravi- ja heaolukeskus).
2013. aasta jaanuaris toimunud arengupäeval ja õppekavatöörühma kohtumistelt toodi välja
õppekavarühma ühe parendusettepanekuna erialaklassi ületoomine D-korpuse III korruselt (kuna
puudub liftiga juurdepääs,) A-korpuse I korrusele ja praktikabaasi täiendamine kaasaegsete
seadmete ja vahenditega hooldustoimingute praktiliseks läbiviimiseks.
Jätkuvalt on positiivne, et hooldustöötaja õppekaval õpetavad suurepärased oma ala professionaalid
erinevatest asutustest – Aita Kütt, Irina Golub, Maarika Piirikuus, Hille Volberg, Hellika Loide, Monika
Koppel, Kaja Maasoo, Inga Mutso ja Marju Lohu.
Esimest korda toimus erialal koolisisene kutsevõistlus. HT-11 grupis tuli võitjaks Anne Kelgo ja HT-12
võitjaks tuli Ly Talvoja, kes mõlemad töötavad Pärnu Haiglas oma erialal.
26. aprillil toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis üleriigiline hooldustöötajate kutsevõistlus
„Hooldustöötaja õpilane 2013”. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja eriala õpilased Anne
Kelgo (HT-11) ning Ly Talvoja (HT-12) tulid üldarvestuses VI ja VII kohale 15 osaleja seas. Nende
juhendajateks olid hooldustöötaja eriala õpetajad ja Pärnu Haigla töötajad Irina Golub ning Aita Kütt.
Leonardo da Vinci programmi projekti „European Dimension to Practical Skills” raames omandas
Soomes Espoos OMNIA´s praktilisi kogemusi Katrin Diževski. Sealpoolne vastuvõtt oli väga hea, uued
kogemused välisriigis töötamisest annavad tööturul konkureerides lisapunkte.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi raames esitasime
õppekavarühma poolt taotluse kolme õppekava koostamise ja uuendamise rahastamiseks –
hooldustöötaja, tugiisik ja koduhooldaja. Positiivse vastuse said 2 õppekava, tugiisiku õppekava ei
osutunud valituks.
Õppeaasta jooksul toimus mitmeid erineva teemaga ümarlaudu koos õppekavarühma õpetajate ja
tööandjatega, sealhulgas kohtumised Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna esindajatega
seoses tugiisiku õppevajadusega. 2013 kevadpoolaasta kohtumistel sõnastati, kes on tugiisik ja mis
on tema kompetentsid. Töötati välja hooldustöötaja valikõpingute raames lisaoskus tugiisik.
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Ärikorralduse õppekavatöörühm
Eela Malk, õppekavatöörühma juht

Ettevõtlusnädalal osalesime PEAK korraldatud ettevõtjate infopäeval ja korraldasime koolis laada.
Laadal kaubeldi õpilaste valmistatud küpsetiste ja teega, käsitöötoodetega, ehetega, Moshi
kosmeetikaga, korraldati laadaloterii ja karate näidistreeningud.

Turundusalaste teadmiste omandamiseks töötasime messil „Ilu sõnum“ ja tutvusime turismiobjekti
turundusega Tallinna teletornis.
Kaubamajakas toimunud jõulueelsel õpilasfirmade laadal „Jäärmark 2012“ müüsid õpilased
omavalmistatud toodangut.
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Osalesime koolis korraldatud kohtumisel ettevõtja ja poliitiku Aivar Riisaluga.
Külastasime Lätis Eesti ettevõtjatele kuuluvat Jurmala SPA hotelli, kus tegevjuht Arne Kalbus
tutvustas äritegemise võimalusi Lätis.
Aprillikuus viibisid II kursuse õpilased Maigy Maasik ja Kristiina Hansen ettevõttepraktikal Saksamaal.
Tallina Majanduskoolis toimunud vabariiklikul kutsevõistlusel saavutas meie võistkond koosseisus
Taavi Luhamaa, Kaspar Kuke, Mariia Kalbachi ja Margit Kauriga teoreetiliste erialaste ülesannete
lahendamisel II koha ja üldarvestuses IV koha.

Ärikorralduse õpilased Kaspar Kukk, Victoria Agafonov ja Triinu Ammussaar sooritasid koos
majandusarvestuse ja maksunduse eriala õpilastega edukalt raamatupidaja kutseeksami.
Õppeaasta lõpus kaitsesid 12 ärikorralduse eriala lõpetajat edukalt oma lõputööd. Komisjoni
otsusega tunnistati parimaks Gen Valneri töö teemal kohvik Fellin OÜ põhjal arengukava koostamine.

Täiendus- ja ümberõpe
2012 aasta oli täiskasvanute koolitusele suurepärane omatulu teenimise aasta. Koolitusjuhid Gerli
Ollino ja Teele Luks olid avatud kõigile koolituspakkumistele ja tegid tööd tõhusalt sõltumata sellest,
et omatulu plaan täitus juba septembris 2012.
Kes olid meie õppijad ja kust raha tuleb? Riigieelarvelisi tasuta kursuseid eraldati HTM-i poolt vähe,
kokku 10 koolitust, õppijaid 144, eelarvevahendeid oli kokku 42914 EUR, mis moodustas
omavahenditest kõigest 8,35%. Põhilised õppijad on Pärnumaalt, veerand nendest tasuvad koolituse
eest ise, tööandjad saadavad oma töötajaid õppima suhteliselt vähe võrreldes oma raha eest
õppijatega. Arvuliselt võiks see osakaal suurem olla, see on meie jaoks üks parendusvaldkond,
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edaspidi soovime rohkem teha koostööd ettevõtetega.
Koolitusi tellib hulgaliselt Töötukassa, 2012 aastal toimus 31 hankega võidetud ja läbiviidud
pikaajalist kursust. Kokku osales 2012 koolitustel 2153 õpihuvilist ja toimus 186 kursust, seminari,
infopäeva ja muid üritusi.

2012/2013 aastal olid väga populaarsed küpsetamiste kursused: tortide ja kringlite küpsetamise ning
pagar-kondiitri kursused. Antud kursustel osales kokku 144 inimest. Lisaks koolitasid meie tublid
pagar-kondiitri ja koka õpetajad Terje Steinberg ja Sergei Tšekmarjov töötajaid ettevõtetes kohapeal.
2012/2013 õppeaastal toimus mitmeid uusi koolitusi, mille tagasiside osalejate poolt oli väga kõrge.
Esmakordselt toimus vabastava maalimise kursus, peolaua toitude valmistamise kursus,
võileivatortide valmistamise kursus ja koka täiendõpe, soome keel meditsiini- ja hooldustöötajatele,
scrapbooking ehk paberikunst, fruktodisain, maailma kultuur läbi kokakunsti. Esmakordselt toimus
kursusena kosmeetiku lühikursus, mis sisaldas käe ja jalahoolduse ning anatoomia ja nahahaiguste
teemasid. Lisaks toimus esmakordselt 100 tunnine giidi koolitus, kus koolitasid spetsialistid ja
eksperdid arhitektuuri alal, giidide ühingust, muinsuskaitsest, Pärnu linnavalitsusest. Toimus mitu
väljasõitu ja muuseumite külastused.
Finantsvaldkonnas oli väga populaarne raamatupidamise algõpe koos raamatupidamisprogrammi
Standard Hansa ülevaatega ning antud valdkonna koolitustel osalejad võtsid väga hästi vastu ka uue
kursuse „Raamatupidaja ettevalmistus I taseme kutseeksamiks“, mille järel tegid kõik kursusel
osalejad ära ka kutseeksami. Eriti tooksime esile meie majandusarvestuse juhtõpetaja Ille Kukke,
kelle kursuse tagasiside on alati väga hea ning kelle initsiatiivil pakuti sellel aastal lisaks eelmainitud
koolitustele ka edukalt täitunud kursust „Muudatused raamatupidamises 2013. aastal“.
Riikliku koolitustellimusena (RKT) ühe koolitusena toimus „Rätsepatöö tootearendus ja disain (80
tundi)“, mis sisaldas disainijuhtimise, tootearenduse, moesuundade ning innovaatiliste materjalide
loenguid. Kaasatud olid koolitajad Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Eesti Disainikeskusest ja EASist.
Praktiliste tööde osas juhendas õpilasi Heli Sakk-Hännikäinen. Kursuse lõputööna valmisid
innovaatilised tooted, mille valmimisprotsessis käidi inspiratsiooni ammutamas Soomes Ilumessil ja
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tuntumate disainerite moeateljeedes Tallinnas ning Baltikas ja Loomeinkubaatoris.

RKT raames korraldati uus 9-tunnine koolitus autovaldkonna spetsialistidele: mootorsõidukite
kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus 2.03.2013, kus Autokutseõppe Liidu poolt korraldatava
autotehnik I osakutse (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja) eksami sooritasid positiivsele
tulemusele kõik 11 koolitatavat. Suured tänud koolituse läbiviimise eest lektor Priit Auväärt`ile.
Eksam koosnes 15 küsimusest, kus tohtis olla maksimaalselt 3 ebaõiget vastust.

Raeküla Vanakooli Seltsi tellimusel toimus klienditeeninduse komplekskursus, mis sisaldas
klienditeenindaja ja abikoka ning puhastusteenindaja koolitusteemasid ning mille eesmärgiks oli
üldisemalt põlvkondadevaheline ja kogukondlik koostöö suurendamine noorte ja vanemaealiste
vahel ning töötute aktiiviseerimine ühiskonnas.

Koostööd ettevõtete sisekoolituste osas on tehtud kohaliku ettevõttega Rapala Eesti AS, kus
kvalifitseeritud esmaabi õpetaja Sirje Aigro käis kohapeal läbi viimas täiendõpet esmaabiandjatele.
Koolitustunnistus väljastati 12-le koolitatavale.
30.04.2013 Puuetega Inimeste Kojast käis 4 tunnist etiketti kuulamas 20 koolitatavat. Lektor Erna
Gross.
Läbi Eesti Töötukassa osales 200 tunnisel keevitaja koolitus 26.02-30.04.2013 maksimaalse
koolituskaartide summaga (2500 eur/ in) 12 inimest. Õppevahendite investeering 5835 eur. Suured
tänud eriala kutseõpetajatele ning koolipraktika läbiviijale Urmas Rebas`ele.
Koostöö on jätkunud Eesti Töötukassaga, kelle tellimusel koolitati välja mitu gruppi abikokkasid ning
kokkasid, arvutikasutajaid (vene ja eesti keelseid), ning kolm gruppi klienditeenindajaid, kelle õpe
sisaldas soome keele intensiivkursust. Eesti Töötukassa kliendid on osalenud viiel erineval tööalase
võõrkeele pikaajalistel koolitusel (eesti keel, vene keel, inglise keel), lisaks koolitati müüjaklienditeenindajaid 300 t, sotsiaalhooldajaid 280 t, hotelliteenindajaid 430 t.
Hea meel on Gerli Ollino lõputöö üle, mis põhineb Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppe
näitel. Gerli lõpetas rakenduskõrgharidusõppe erialal Ettevõtlus ja projektijuhtimine Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledži. Kaitses edukalt lõputöö teemal „Pärnumaa Kutsehariduskeskuse konkurentsieelis
kohalikul koolitusturul (täiskasvanute koolituse osakonna täiendusõppe näitel)“
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Pärnumaa Kutsehariduskeskuse konkurentsieelis kohalikul koolitusturul (täiskasvanute
koolituse osakonna näitel)
Gerli Ollino , Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ettevõtluse osakond

Käesolev lõputöö annab ülevaate organisatsiooni konkurentsivõimest ja -eelisest kohalikul
koolitusturul. Konkurentsivõime on organisatsiooni läbilöögivõime, suutlikkus kohaneda pidevalt
muutuva keskkonnaga ennetada sellega klientide soove. See on ka võime edastada konkurente
millegagi, olles neist üle kas teenusepaketi mitmekesisuse, kvaliteedi, hinna jne osas või säästlikum,
atraktiivsem või kavalam olles. Konkurentsieelis on lihtsustatud kujul öeldes eristumine
konkurentidest, kusjuures eristumise võimalusi on väga mitmeid. Konkurentsieelised kujunevad välja
lähtuvalt sellest, kuidas on suudetud rahuldada kliendi vajadused ja tagada kliendi lojaalsus ning
kuidas on suudetud teenust konkurentide omast eristada.
Lõputöö on koostatud kahes peatükis, kus esimeses osas on käsitletud konkurentsi,
konkurentsivõime ja –eelise teoreetilisi käsitlusi. Konkurentsi olemust on käsitletud läbi teoreetiliste
aluste, vormide ja liikide. Kuigi konkurentsi on defineeritud mitmeti ja erinevate autorite poolt, jõudis
töö autor järeldusele selles, et määratleda konkurentsi on vajalik defineerida keskkond ning
valdkond, milles konkureeritakse. Valdavalt on just selle fookuse leidmine ajaressursse nõudvaim,
sest paljud organisatsioonid soovivad end kiirema edu saavutamiseks positsioneerida mitmes
tegevusvaldkonnas korraga või võimalikult laiaulatuslikult. Seega oleks vaja oma tegevustes
keskenduda eelkõige positsiooni tugevdamisele ja kindlale turusegmendile.
Konkurentsivõime olemust ning selle kujunemist on vaadeldud läbi Porteri viie konkurentsijõu
mudeli, mida on aastaid hiljem täiustatud kuuenda faktoriga. Autori arvates on olulisim
konkurentsijõud, millele tuleks suuremat tähelepanu pöörata konkurents olemasolevate
konkurentide vahel. See on võitlus positsiooni pärast, milleks kasutatakse erinevaid tegureid. Antud
teguriteks võivad olla kas reklaam, teenuste kvaliteetsem kättesaadavus, soodsaim hind või maine.
Organisatsiooni konkurentsivõimet on võimalik suurendada arvestades võimalikult täpselt kliendi
tänaste ja homsete vajadustega ning pakkudes talle tooteid või teenuseid konkurentidest paremate
tingimuste ning vahenditega.
Lõputöös on McDonaldi mudeliga kirjeldatud konkurentsieelise kujundajaid, milledeks on: strateegia,
turundustegevused, ühised väärtused, turustruktuur, keskkonna- ja SWOT analüüs, oskused,
protsessid, prioriteetsed eesmärgid ning stiil ja kultuur. Kujundamaks püsiv ning jätkusuutlik
konkurentsieelis tuleb tähelepanu pöörata kõigile eelmainitud aspektidele, kuna vaid terviklahendus
loob eelised konkurentide ees. Turupositsioonist lähtuvalt peaks iga organisatsioon kindlaks tegema
oma strateegia, mis oleks tema positsiooni, eesmärkide, võimaluste ja ressursside juures kõige
mõistlikum ning määratlema ennast. Konkurentsieelise saavutamine peaks olema iga organisatsiooni
eesmärk, kuna see annab ettevõttele lisaväärtust, aitab maksimeerida omanike rikkust ning pidevalt
tajutavad eelised vähendavad ka konkurentide tegevusulatust.
Töö empiirilises osas andis töö autor ülevaate koolitus ning haridusturu eripärast, konkurentidest,
kirjeldas organisatsiooni ja tema positsiooni ning analüüsi PKHK konkurentsieeliseid kohalikul
koolitusturul. Koolitaja konkurentsivõime ja ärilise edukuse tagab kvaliteet – see, kuidas koolitus
algusest lõpuni läbi viiakse. Alates koolituse eesmärgist, programmist, koolitaja isikust ja tema
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teadmistest/oskustest neid edasi anda ning samuti tehnilistest vahenditest, põhjalikest
koolitusmaterjalidest, koolituse keskkonnast ja koolitusõhkkonna loomisest.
Uuringu tulemustest lähtuvalt võib järeldada, et koolitusasutusi on palju ning raske on määratleda
kellegi eripära. Märkimisväärset hulka püsikliente omavad vaid mainekad ning pikaajaliste
traditsioonidega koolitusettevõtted. PKHK on oma regioonis koolitusturul üks tuntumaid, pakkudes
mitmekesiseid ning turu nõudlusele vastavaid koolitusi. Ülikoolide näitel pakutakse ka avatud õpet,
mis on odavaim õppimisviis, kuid nõuab vabaaja olemasolu päevasel ajal. Müügikanalina toimib
eelkõige kodulehekülg, kust informatsiooni koolituspakkumiste kohta saadakse enim. Kodulehelt on
vajaliku informatsiooni leidmine keeruline, kuna otsitavat infot on raske leida. Koolituspakkuja valikul
on olulisteks kriteeriumiteks rohke kursuste valikut ning toimumiskoht. Koolitustel osaletakse uute
oskuste omandamise ning isiklikku huvi eesmärgil. Ootused täiendusõppesse asumisel on positiivsed
ning pärast koolituse läbimist on rahulolu kõrge. Enamik koolitusel osalejatest töötavad samas
valdkonnas, milles nad koolituse läbisid ning enim vajatakse koolitusi sotsiaalvaldkonnas, toiduainete
töötluses ja keeleõppes. Kõige rohkem on osaletud teiste pakkujate keeleõppe koolitustel ning nende
kasuks otsustati seetõttu, et on olnud sobilik kursuste valik ning koolituse toimumise asukoht.
Uuringust tulenevalt töötas autor välja ettepanekud, milledeks on kliendiuuringud, kodulehekülje
edasiarendus, koostöö omavalitsuste, tööandjate ja tööturuametiga ning koolituste laialdasem
reklaam. Kinnitust leidis ka püstitatud hüpotees – Pärnumaa Kutsehariduskeskus omab
konkurentsieelist kohalikul koolitusturul, kuid suuremat tähelepanu tuleks pöörata keeleõppele,
mille järele on turul nõudlus. Konkurentsieelis on saavutatud tänu spetsiaalsele materiaalsele
õppebaasile ning pakutakse koolitusi, mida teistel regioonis ei ole võimalik läbi viia. Kriidi ja tahvli
erialadel (keeleõpe, juhtimine ja haldus, majandus ja maksundus) on konkurents tihe ning pingutame
peab iga kliendi endale võitmise eest.
Kokkuvõtvalt võib järeldada, et PKHK on teistele koolituspakkujatele suureks konkurendiks regioonis.
PKHK omab konkurentsieelist koolitusturul tänu oma tehnoloogilisele õppebaasile ning uutele turule
tulijatele on samaväärsete tingimuste loomine väga kulukas. Eelnevale tuginedes võib järeldada, et
PKHK puhul on tegemist uuendusmeelse ja õppijakeskse organisatsiooniga, kus on võimalik teadmisi
omandada kaasaegses õppekeskkonnas.
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VOLTVETI KOOLITUSKESKUS
Piret Koorep, koolituskeskuse juhataja

Voltveti koolituskeskuses tegutseb kaks õppekavatöörühma - metsandus ja aiandus, pakutakse
õpilaskoduteenust ja täiendkoolitusi, on väike raamatukogu. Koolikeskkonda rikastab vana
mõisahoone ja liigirikas park ning mitmekesised võimalused arendustegevusteks. Väikese osakonna
suur majapidamine, tegevusvaldkondade mitmekesisus ning kogu kooli kontekstis mõõdetuna väike
õppurite hulk panevad aegajalt õhkama 2013. aasta hittlaulu sõnadega: „Vahest ennast me vaevame
ja valget laeva me ootame“. Järgnevalt on esitatud meie tegemised õppekavatöörühmade vaates
ning seejärel kogu koolituskeskuse üldpildist lähtuvalt.

Metsanduse õppekavatöörühm
Marje Kask, õppekavatöörühma juht

Töörühma kuulub 13 õpetajat ja koolituskeskuse töötajat. 2013. aasta kevadel arvati töörühma
liikmeks ka mitmed Voltveti koolituskeskuse majandustöötajad. Väikeses õppekohas on kõik tihedalt
seotud õppetööga, samuti praktikakorraldusega.
Õppijaid oli õppekavarühmas 2013. aasta kevade seisuga:
Metsamajandus (kutsekeskharidusõpe) – 27 õpilast,

Lk 60

AASTARAAMAT 2012/2013

Metsamajandus (raietööline) (põhihariduse nõudeta
kutseõpe) – 8 õpilast,
Arborist (kutseõpe põhihariduse baasil) – 10 õpilast
Veebruaris 2013 lõpetasid kooli üheksa ME-09 õpilast ja
kolm MR-12 õpilast.
Parimad arboristi eriala õppijad sel õppeaastal olid Priit Erg
ja Ravel Reiljan. Metsamajanduse parimad olid Keijo Viita,
Madis Trossmann, Timmo Tuul, Margus Jaeski. Veiko Kuusk,
Märt Laas, Aaron Aron, Allar Eichfuss, Kaspar Semm, Marcel
Lahe ja Lauri Tuusis.
Õppekavade arendus
10. detsembril 2012 algas Voltveti koolituskeskuses õppetöö
uuel arboristi erialal. 1,5-aastasele töökohapõhisele õppele
asusid esimesed 13 õpilast. Uuteks õpetajateks on arboristidpraktikud Liina Jürisoo ja Heiki Hanso (pildil).
Kutseeksamid
Metsamajanduse õpilased sooritasid kutseeksamid hästi. Raietööline I kutseeksam õnnestus kõigil 14
eksamil osalenud õpilasel ja Metsur 2 kutseeksami sooritas edukalt 7 õpilast. Sel aastal pöörati
kutseeksamiteks ettevalmistusele enam tähelepanu: ainetundides tehti rohkem praktilisi ülesandeid,
toimusid konsultatsioonid, enne eksamit toimus koolis ka proovieksam.
Õppija individuaalne areng
Lisaks tavapärasele õppetööle toetavad õppija individuaalset arengut kaasalöömine erinevatel
õppekäikudel, konverentsidel, viktoriinidel jms. 2012. aasta novembris toimus juba kolmandat korda
sügisene õpilaskonverents, kus ettevõttepraktikalt naasnud õpilased rääkisid kogu koolituskeskuse
õppijate ja töötajate ees oma praktikakogemusest. Konverentsil esinesid nii metsamajanduse kui
aianduse õpilased ning ettekanded olid ka õpetajatelt ja praktikakohtade esindajatelt. Lisaks
praktikakogemuste jagamisele annab konverents õpilastele kogemuse suurema auditooriumi ees
esineda, kuulajad saavad ülevaate erinevate praktikaettevõtete tööst ja konverentskülalise
kogemuse.
Märtsikuus osalesid kõik metsamajanduse õpilased teist korda Eesti Metsaseltsi korraldatud
rahvusvahelises viktoriinis „Noored Euroopa metsades“. Viktoriin toimus veebipõhiselt ja küsimused
olid nii Eesti kui Euroopa metsade teemal. Meie parim võistkond oli „Onu Heino“ koosseisus Timmo
Tuule, Margus Jaeski ja Tristan Raudsepaga, kes said 24 punkti 50-st võimalikust ja 60. koha 152
võistkonna hulgas.
Õppekäike oli sellel õppeaastal mitu: kolmas kursus külastas AS Eesti Metsataime, kus kasvatatakse
potitaimi ja käis Maamessi uuema metsatehnikaga tutvumas. Esimene kursus käis Luitemaa
looduskaitsealal erinevaid metsatüüpe uurimas ning ajaloo- ja teatrimuuseumides silmaringi
laiendamas.
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Lõpukursuse õpilased osalesid kooli karjääriinfopäeval, kus tutvustati edasiõppimisvõimalusi ning
erinevaid töötamise võimalusi Eestis ja Euroopas. Aprillis 2013 osalesid kõik metsandusõpilased
seminaril “Kutsekoolist tööturule”, mille raames tutvustati neile tööotsimise allikaid, jagati infot
Eestis ja välismaal töötamise võimaluste kohta ning selgitati kandideerimisdokumentide koostamise
põhimõtteid.
Õpilasüritustest võiks mainida rebaste ristimist, mille korraldas 4. kursus ja vastlapäeva, mille
toimumise eestvedajaks oli kasvataja Viire Talts.
Õpiränded Euroopas
Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci programmi õpirändeprojekt “Praktika Euroopa
metsades 2“ raames käis neli õpilast kahenädalasel metsamasinate praktikal Norras Kongsberg
videregaende skoles ja kolm õpilast Suurbritannias üldiste metsanduslike oskuste ja
keskkonnahariduslikul praktikal Grampus Heritage and Training Ltd vahendusel.
Projekti koordineerinud juhataja assistent Hanna-Liisa Pikkur kirjutab projekti kohta järgmist: „
Martin Kuusk, Joonas Pärna, Madis Trossmann ja Veiko Kuusk viibisid Norras 8.01.13 – 23.01.13.
Praktika kestvus oli 16 päeva, mille käigus tehti tööd erinevatel metsamasinatel, Näiteks töötasid
poisid Ponsse ja Valmet forwarderil ning tegid väljavedu universaaltraktoril. Langetati ka
mootorsaega puid. Kui põhjamaine ilm oli metsa minekuks liiga külm (üle -20 kraadi), said õpilased
treenida oma oskusi harvesterisimulaatoril. Vabal ajal külastati erinevaid muuseume, kultuuriobjekte,
tegeldi kalapüügiga, elati mägionnis ja prooviti lumelauasõitu ja suusatamist. Norra pool väga kiitis
meie õpilaste positiivsust ja head inglise keele oskust. Kindlasti toetas praktika head kordaminekut ka
see, et Kongsberg videregående skole on meie sõpruskool olnud juba 17 aastat. Külas on üksteisel
varemgi käidud, kuid uudne oli, et õpilasvahetust toetas Leonardo da Vinci programm. Sellist toetust
kasutati esmakordselt, varem oli vastastikust õpirännet korraldatud Norra rahastusel, kohalike
sponsorite toel ning osakonna napist eelarvest.
Kevadel 13.05 – 27.05.2013- käisid õpilased Arne Evik, Märt Laas ja Keiro Usin metsa-, keskkonna- ja
metsa kõrvalkasutamise praktikal Inglismaal. Gampus Heritage and Training Ltd on PKHK uus
projektipartner, organisatsiooni edendajad ja töötajad on Leonardo da Vinci haridusprogrammi abil
teinud palju koostööd erinevate maadega. Praktika eel olid õpilased läbinud koolis keskkonnakaitse,
metsandusliku alusõppe ja metsade majandamise mooduli metsakasvatuse ja metsauuendamise
teemad vastavalt metsamajanduse õppekavale. Praktika käigus oli osalejatel võimalus süvendatult
õppida metsakõrvalkasutust ja keskkonnakaitset ning loomulikult inglise keelt.
Praktika kestis kokku 15 päeva. Praktika käigus tehti erinevaid töid: ehitati pajutara, suitsetati liha,
põletati lupja, ehitati-parandati metsaraja trepiastmeid, külastati erinevaid rahvusparke, käidi laadal,
külastati lähedal asuvaid linnasid ja käidi ära ka tiir Šotimaal Edinburghis. Põnevust lisas poistele see,
et vabal ajal said nad ise autoga liigelda. Vasakpoolses liikluses auto juhtimine oli päris suur ja uudne
väljakutse, millega saadi edukalt hakkama.“
Õpetajad – oma ala profid
Metsanduse õpetajad on aktiivsed täiendkoolitajad. Kaja Hiie, Arne Õismaa, Arnold Schmidt, Marje
Kask ja Erna Gross olid lektoriteks mitmetel PRIA, Töötukassa, RKT ja teistel koolitustel. Õppijate
tagasiside lektoritele oli hea, eriti hinnatakse õpetajate laiapõhjalisi erialaseid teadmisi. Õpetajad
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õpivad ka ise, osaleti kooli metoodikapäevadel ja konverentsidel. Kevadel käidi Kaja Hiie
eestvedamisel Lätis taimeparaadil. Kaja Hiie ja Marje Kask osalevad SA Innove metsanduse riikliku
õppekava koostamisel, Erna Gross on samas aianduse töörühma liige. Õpetajad koostavad ise
õppematerjale. Näiteks tegi kutseõpetajal Marje Kask e-kursuse „Metsa- ja puidukaitse“ mahuga kaks
õppenädalat. Kooli ja koolituskeskust esindasid üle-eestilisel maakutsekoolide õpetajate mälumängul
Ivi Hiie, Kaja Hiie, Erna Gross, Marje Kask ja Sirje Parrol.
Kutsevõistlused
15. mail toimus juba 13. korda meie kooli metsanduse kutsevõistlus – Metsapäev. Tänavune
Metsapäev oli rahvusvahelise mõõtmega: võistlejad olid Luua Metsanduskoolist, Tali Põhikoolist,
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist, Mõisaküla Põhikoolist ning programmi „Euroopa noored“ laagri
õpilased Eestist (Ahtme), Soomest, Poolast, Venemaalt, Armeeniast ning Gruusiast. Kokku osales
võistlusel 87 õpilast. Metsandusõpilaste arvestuses olid võitjad: I koht – Allar Eichfuss (ME-11), II koht
– Juhan Püü (Luua Metsanduskool), III koht – Keijo Viita (ME-10). Metsapäeva korraldust juhtis
tänavu kutseõpetaja Kaja Hiie, abiks olid kõik koolituskeskuse ja Tihemetsa metskonna töötajad.
Metsapäeva ülesanneteks on näiteks puuliikide, taimede, loomade tundmine, metsa mahu
määramine, harvendusraieks puude valimine jpm.
Luua Metsanduskooli kutsevõistlustel olid meie poisid keskmiste tulemustega, kuid saavutasid
üksikutel aladel väga häid tulemusi: Keijo Viita – 10. koht üldarvestuses, 1. koht kombineeritud
järkamises, Margus Jaeski – 11. koht üldarvestuses, 2. koht ketivahetuses, Meelis Štutšnikov – 12.
koht üldarvestuses ja 1. koht ketivahetuses.
Kevadkarikas 2013 raievõistlusel Tartu Maamessil oli Meelis Štutšnikov juunioride hulgas kaheksas,
kuid saavutas 1. koha laasimises, Margus Jaeski sai 14. koha, aga oli tubli ketivahetuses – 2. koht. TOP
10 raievõistlusel Valgas sai Margus Jaeski 9. koha ja Meelis Štutšnikov – 10. koha.
Eesti Raiemeistrivõistlused Elvas esindasid meie kooli Meelis Štutšnikov, kes saavutas juunioride
arvestuses 6. koha ja Keijo Viita, kes sai 8. koha.
Raievõistlused koosnevad viiest erinevast alast: puu täpsuslangetamine, ketivahetus,
täpsussaagimine, kombineeritud järkamine ja laasimine. Kõigi alade puhul arvestatakse aega ja
soorituse täpsust ning puhtust, samuti ohutustehnika nõuete täitmist. Kutsevõistlusteks valmistab
õpilasi ette kutseõpetaja Arnold Schmidt.

Aianduse õppekavatöörühm
Erna Gross, õppekavarühma juht
Anna inimestele teha seda, mida nad teha tahavad või tee see neile meeldivaks.
Aianduse eriala õppeaasta oli võrreldes varasematega eripärane – korraga oli õppes kaks gruppi - ÕA12 ja ÕA-11pr (Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekt) õppijaid ja 4.märts 2013 alustas
30.11.2012 lõpetanute asemel uus ÕA-13 grupp.
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2012/2013 õppeaasta õppe- ja praktikakogemused annavad tagasisidet, et oleme aianduse õppega
õigel teel ja valmis tegema ka vajalikke muudatusi. Õppijaid oli sügisel kokku 26. Eriala lõpetas
edukalt 24 ja neist 11 sooritas 16.11 2012 aednik I kutsekvalifikatsioonieksami Tihemetsas. Eriala
õpetajad on Erna Gross, Kaja Hiie, Marje Kask, Ruth Anton, Ergo Viirmaa, Sirje Aigro, Külli Song.
Kutseeksamite paremaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kuulub Erna Gross Aiandusliidu poolt
aianduse erialade kutsekvalifikatsioonieksamite hindamise komisjoni. Samuti SA Innove Aianduse
erialade RÕK tegemise meeskonda.
Kogu õppeaasta oli toimekas ja täis mitmekesist tegevust. Aianduse erialal on juba tavaks saanud
õppeaastat hoogsalt alustada. Soojenduseks toimusid aianduse valdkonnas täiskasvantute
täiendkoolitused teemadel ravimtaimede kasvatamine ja korjamine, viljapuude suvine lõikamine,
metsamarjade kasvatamine, püsikute kasvatamine müügiks (sügisel ja kevadel), ravimtaimede
kasvatamine müügiks, ilupuude ja –põõsaste kasutamine talude haljastamisel, taimekasvatuse
alused: mullad, kasvusubstraadid, väetised.
3. septembril 2012 suundus ÕA-11pr Võrumaale Jaagumäe tallu praktikale terve grupp koos
kutseõpetaja Erna Grossiga. Nädal aega koos elamist ja koos töötamist põllul ning hoidlas andis hea
hoo edasiseks õppeks. Eriala lisaoskuste saamiseks osaleti septembris Tihemetsas seenefestivali
raames taimevaiba tegemise ettevalmistamisel, taimede kogumisel ja õppel.
Tavaks saanud praktikakonverentsil 13.11.2012 anti ülevaade tehtust. Sel õppeaastal töötasid
aianduse õppijad kokku 32 erinevas ettevõttes, millest 10 olid uued praktikakohad. Konverentsil
õppijad ja õpetajad esinesid erinevatel teemadel ettekannetega. Näiteks „Viinapuu kasvatamine ja
lõikamine“, „Kaktuste pookimine“, „Praktikakohtade võrdlus“, „Püsikute kasvatamine erinevates
aiandites“. Enim tõsteti heade praktikakohtadena esile Jaagumäe talu, Neeva aiandit, SaareTõrvaaugu aiandustalu, Sümbio OÜ ja Kuuse aiandit, Floreas, Hamburgi talu. Praktikaettevõtete
tutvustused on koondatud mappi, mis võimaldab ülevaatliku pildi oodatavast ja võimaldab valida
endale sobivaimad praktikakohad. Juba on tekkinud ettevõtjatepoolne konkurents meie aianduse
eriala õppijatele - kõigile soovijaile praktikante enam ei jagu. Ka meie enda kooli aianduse eriala
vilistlased on valmis tänaseid õppijaid enda juurde töötegemist õppima võtma. Näiteks vilistlane Nele
Haasma, kel on oma firma, mis tegeleb muude tegemiste kõrval ka haljastusega.
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Koolisisene aianduslik kutsevõistlus toimus 31.10.2012 ja oli väga edukas mitte ainult aianduse
õppijatele. Kooli parim pookija on Kristi Järve, kiireim aianööri kerija Valli Öövel, osavaim
aiakinnastega toimetaja Joonas Pärna metsanduse erialalt, nobedaim kartulinoppija Hermann Tilk.
Taimede tundmises edestasid aianduse õppurid metsanduse omi. Tihedas konkurentsis sai üldvõidu
Krista Auksmann, II koht Kerli Lillesiim ja III koht Raili Talts. Metsanduse õppijate hulgas oli parim
Timo Tuul. Talle järgnesid Joonas Pärna ja Margus Jaeski. Täpseim „ennustaja“ oli Timmo Tuul,
arvates ära, mitu uba on pudelis.
Kombineeritud aiandusalane kutseõpe põhihariduse omandanud ja põhihariduseta töötutele
Pärnumaal nr 1.3.0102.11-0358 lõpuseminar 23.11.2012 andis ülevaate projektigrupina aiandust
õppinute saavutustest ja suundi edasiseks tegevuseks. Järgnes 21.01.2013 aiandusettevõtjate
infopäev ja 25.01. aiandusettevõtjate töötervishoiu ja tööohutuse infopäev. Igakuised olid aianduse
ÕKTR koosolekud. Täiendkoolitusena olid aianduse õppekava töörühma liikmed Läti Vabariigis
Siguldas toimunud taimeparaadil 03.05.2013.
Õpetajate enesetäiendus pälvis tunnustust. Õppekavatöörühma juht Erna Gross pälvis Pärnumaa
Aasta Koolitaja 2012 tunnustuse ja kutse vastuvõtule, mis toimus Tallinna Raekojas.

Voltveti koolituskeskus – seestpoolt vaadates ja väljastpoolt mõõtes
Piret Koorep, Voltveti koolituskeskuse juhataja

Täiendkoolitused ja raamatukogutöö
Alates 2012. aasta suvest on Voltveti koolituskeskuses uus ametikoht - juhataja assistent. Sellel
töötab raamatupidajaharidusega Hanna-Liisa Pikkur, kelle tööjuhendi üks ülesanne on väikese
raamatukogufondiga töötamine. Kuid tänasest Voltveti raamatukogust juhitakse veel õpilaste ja
õpetajate õpirändeprojekte, tehakse paljukanalist teavitust õppetöö ja koolituskeskuse tegevuse
kohta. Raamatukogufondis on palju nõukogude ajal ja 90-tel aastatel välja antud ilukirjandust, sellest
uuemat lahedat lugemist on vähe. Pidevalt uuendatakse aga maamajanduse, eriti aianduse ja
metsanduse alast erialakirjandust. Lugemiseks on perioodika: Pärnu Postimees, Maaleht, Maakodu,
Horisont, Eesti Mets, Eesti Loodus. Otsepostitusena tulevad ajakiri Hea Kodanik, Põllumehe
aastaraamat, Eesti Maaülikooli ajaleht, metsaõppeleht Sinu Mets ning statistikaraamatud. Teavikute
hulgas on kirjastamata koduloolisi materjale Saarde vallast ning veidi võõrkeelseidki trükiseid. Väike
valik on digitaalmaterjale: CD-d ja videod. 2013. aasta sügiseks on kogu fond kantud elektroonilisse
registrisse ja toimib ülekooliselt ühtne elektroonne laenutamine programmis RIKS. Raamatukogu
pakub järgmiseid teenuseid: paljundamine, printimine (sh värviline print A4), lamineerimine (A4, A3),
plastspiraaliga köitmine. Suur töö, mida raamatukogust korraldaks, on täiendkoolituste
ettevalmistamine ning läbiviimine.
Vastavalt osakonna põhimäärusele korraldatakse Voltveti koolituskeskuses eelkõige maamajandus,
põllunduse-, aianduse- ja metsanduse alast täiendõpet. Hanna-Liisa võtab oma esimese tööaasta
selles valdkonnas kokku nii: „2012/2013. õppeaastal toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti
koolituskeskuses Maaelu arengukava 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
kaasneva maaelu arengu meetme 1.1 raames kokku 19 tasuta infopäeva/koolitust. Kolm peamist
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valdkonda olid: tegus ja jätkusuutlik erametsa majandamine, traditsioonilised ja innovaatilised
koolitused aianduse valdkonna väiketootjatele, säästliku majandamise baaskursused
aiandusvaldkonna tootjatele. Sel õppeaastal osutus väga edukaks uus tasuline koolitus „Väikelooma
naha parkimine“, kus saadi ja pakuti teadmisi, kuidas segada kokku parkimisvahendid ning iga osaleja
parkis vähemalt ühe küülikunaha. Tasuta RKT koolitusi sai 2012/2013. õppeaastal läbi viidud kokku
kuuel korral, nendeks koolitusteks olid: ohutustehnika metsatöödel (toimus kaks korda), 80-tunnine
raietöölise õpe – ettevalmistus kutseeksamiks (toimus üks kord), aiandusalane püsikute kasvatamine
müügiks (toimus kaks korda), projektide raamatupidamine põllumajandus- ja metsandusvaldkonna
ettevõtjatele (toimus üks kord).“
Head täiendkoolituste välislektorid olid eelmisel õppeaastal Krista Kukk (aiandus), Tuuli Jõesaar
(nahkade parkimine), Jaak Põldma (jahindus), Tairi Albet (taimekaitse), Diana Mägi (küülikukasvatus),
Karin Hüva (majandamine ja säästlik mõtteviis), Aivar Ruukel (majandus ja arendustegevus), Toivo ja
Neeme Univer, Kersti Kahu, Krista Tiirmaa (Eesti Maaülikool, Polli); Reet Karukäpp (marjakasvatus),
Toomas Jaadla (metsamarjakasvatus, Harri Poom (viinamarjade kasvatus)Inimesed ja tegemised
Uusi tegijaid/tulijaid oli Voltvetis ka kutseõpetajate ja õpetajate hulgas. Lisaks eelpool mainitud
arboristikaõpetajatele oli lepinguliselt tunde andmas uute lektoritena Kadri Kukk (metsanduse
konsulent), Juta Rea (kunsti-ja käsitööõpetaja), Ülle Kuuskla (ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja).
Sel õppeaastal käivitus ka kogukondlikult oluline Saarde valla kultuuri-ja haridusvõrgustik, mis levitab
elektroonselt infot ning saab korra kuus kokku. Võrgustiku kokkusaamisest on osa võtnud nii juhataja
kui juhataja assistent. Kevadine kokkusaamine toimus Tihemetsas, meie koolituskeskuses. Võrgustiku
juht Piia Kajando annab keskharidust omandavatele metsanduse õpilastele muusikatunde ja
organiseerib külalised Voltveti koolituskeskuse mõisasaali kohalike inimeste hulgas populaarsele
sõnalis-muusikalistele sündmustele „Kellaviietee Voltveti mõisas“.
Õpilaskodu kui pesapaik oma -ja välismaisele õppurile
Voltveti õpilaskodu teenust kasutavad peamiselt kutsekooli õpilased ja täiendkoolitustel osalejad.
Samas on õpilaskodu vabade kohtade olemasolul valmis majutama ka külastajaid. Igal aastal on
õpilaskodus olnud ka välismaalaste gruppe. Selle õppeaasta kirjum seltskond oli kevadel, kui Ahtme
kooli Euroopa Noorte projektigrupp tõi Voltveti parki ja metsaradadele kaheks nädalaks laagrisse
Poola, Venemaa, Soome, Gruusia ja Armeenia koolilapsed. Ka sel aastal uuendati veidi õpilaskodu
inventari. Meie kooli puusepatöö õpilased tegid kutseõpetaja Urmas Ailti juhendamisel õpilaskodule
mõned öökapid. Veidi kasutatud varandust saadi Pargi tänava õpilaskodu kolimise ülejääkidest.
Õppevahendid, remont ja projektid
Õppevahendite soetamine metsanduse ja aianduse õppele oli eelarvepärane. Veidi kergemaks läks
seeläbi, et koolisiseselt tehti ümberjagamine: Tihemetsa metskond võttis enda kanda saekütusekulu,
mida kasutavad õpilased, kui nad teevad metskonnas praktilisi metsaraietöid. Seeläbi saime hakkama
ka algul väga võimatuna tunduva ülesandega: ostsime arboristi õppeks vajalikud kallid rippes
töötamise rakmed ja ronimisvahendid ning uue kerge arboristisae. Selleks, et peatada praegu
garaažina ja tehniliste vahendite hoiupaigana kasutusel oleva tehnikumiaegse sepikojahoone
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lagunemine, tehti kooli omavahenditega hoonetiivale katuseremont.
Õppeaasta esimesel poolaastal lõppesid kaks Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.1 projekti
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise” ja „Palkmaja ehitaja kutseõpe Pärnumaalt".
Projektijuht Maarja Lenk koos lõppseminaril osalejatega andsid head soovitused ja mõtted uue
projekti alustuseks. Juunis tuli SA Innovelt vastus, et rahastatud on meie uus taotlus „Osaoskus,
karjäärinõustamine ja tööpraktika Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on ameti aluseks“. Seda projekti
asus juhtima Mare Raid.
Jätkub projektide alane koostöö Läti ja Norra partneritega. Ergli ametikoolist oli juulikuu algusest kuni
augustikuu viimase nädalani Leonardo da Vinci-programmi rahastusel Eestis neli palkehitust õppivat
noormeest, kelle suvine praktika möödus suuremalt osalt Häädemeeste vallas tegutseva ettevõtja
Riho Keskpaiga juures. Lõpplihvi andis poistele kutseõpetaja Karli Edo nende viimasel Eestis oleku
nädalal.
Kultuuriministeerium asus 2012. aastal koordineerima uut Norra Kuningriigi finantsabimeedet
Eestile. Sellega seoses külastasid kaks Norra muinsuskaitsespetsialisti ka Tihemetsat. Esitlesime neile
ait-tõllakuuri renoveerimise projekti. Läti poolega jätkame koosunistamist palkehituse- ja
metsandusõppe teemadel.
Õppeaasta algul oktoobrikuus tunnustas Muinsuskaitseamet oma tänukirjaga Voltveti
koolituskeskuse tehtud töid ja tegemisi, töötegijaid ja häid kaaslaseid-sõpru, kes siinseteks
restaureerimistöödeks ning arendustegevusele on omapoolset innustust andnud. Meile anti tänukiri
sihikindla ja muinsusteadliku tegevuse eest kultuuripärandi hoidmisel ja korrastamisel. Sellele lisaks
andis käesoleva aasta juunis Pärnu maavanem koolituskeskusele üle Kaunis Kodu 2013 tunnustuskirja
ja tänas suure töö ning kauni tulemuse eest Voltveti koolituskeskuse ümbruse kujundamisel.
Mida lõpetuseks aasta kokkuvõttena kosta? Võtan taas appi Mart Sanderi räpiloo, mille aluseks on
350 aastat vana Johann Pachelbeli muusikateos "Kaanon" ning nendin: „Ei löö käega me, ei löö veel
käega me“.

Lk 67

AASTARAAMAT 2012/2013

Lisa 1 PKHK koosseisu nimestik seisuga 31.12.2012
JUHTKOND
Riina Müürsepp
Elve Lääts
Varje Tipp

Direktor
Direktori asetäitja finants- ja haldusalal
Arenguosakonna juhataja
TUGITEENISTUS

Ella Laur
Anneli Rabbi
Kaja Sau
Hele-Ly Selge

Personalijuht
Avalike suhete juht
Töökeskkonnaspetsialist
Kantseleijuhataja
ARENGUOSAKOND

Sirje Aigro
Birgit Peterson
Janek Leppnurm
Kaivo Paal
Helke Heinmets
Anne Toiger
Vakants
Kristi Lorents
Leili Ruul
Viivika Kannel
Ester Tamm
Kai-Tõe Ellermaa
Rita Mändla
Tiina Kornel
Kaie Laur
Eda Tiismaa

Kvaliteedijuht, õpetaja
Projektide koordinaator
IKT spetsialist
IKT spetsialist
Õppe-ja nõustamisteenistus
Õppe-ja nõustamisteenistuse juhataja
Psühholoog
Kooli karjäärikoordinaator

Õppejuht
Õppekorralduse/personalijuhi assistent
Õppekorralduse administraator
Õppesekretär
Huvijuht
Ringijuht
Raamatukoguhoidja
Raamatukoguhoidja
Vanemraamatukoguhoidja
VOLTVETI KOOLITUSKESKUS Tihemetsas

Piret Koorep
Hanna-Liisa Pikkur
Mati Jassik
Marje Kask
Ruth Anton
Erna Gross
Kaja Hiie
Toomas Riet
Arnold Schmidt
Anu Tamm
Ergo Viirmaa
Arne Õismaa

Juhataja
Juhataja assistent
Majandusjuht
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
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Ulle Viirmaa
Viire Talts
Saima Saar
Tiiu Treial
Jaan Pukk
Jaak Tamm
Saima Kasela
Terje Mihkelson
Sirje Õismaa

Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu kasvataja
Õpilaskodu korrapidaja
Õpilaskodu korrapidaja
Meister
Remonditööline
Koristaja
Koristaja
Pargiaednik
TEHNIKAÕPPEOSAKOND

Jüri Puidet
Riina Tõnsing
Tiina Kolga
Urmas Ailt
Priit Auväärt
Ilmar Eek
Leida-Alice Eeman
Janek Klaamas
Karli Edo
Leo Jakobson
Terje Jürivete
Taivo Kaelep
Ingrid Kruusla
Mati Koitmäe
Margus Kasekamp
Piret Laan
Mihkel Lembit
Lembit Lill
Siimo Lopsik
Allan Lorents

Karin Luts
Lembit Miil
Piret Mühlberg
Maret Nugis
Reet Näär
Mati Otsing
Kai Pajumaa
Ene Parmas
Sirje Parrol
Rita Pillisner
Enno Puidet
Mihkel Pärna
Urmas Rebas
Mart Ronk
Eesi Rosenberg
Siim Soopõld
Värdi Soomann

Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
Praktikakorraldaja
Õppetöökoja juhataja, kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja, õppetöökoja juhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja, õpetaja
Auto- ja metalliõppetöökoja juhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
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Silver Silluta
Janek Suu
Elje Teesalu
Üllar Tornik
Enn Veesalu
Rein Volberg

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
TEENINDUSÕPPEOSAKOND

Ülle Pikma
Urmas Einbaum
Aime Harjakas
Maie Jesjutina
Aino Juurikas
Terje Jürgens
Ljubov Jürgenson
Sven Jürgenson
Malle Kallus
Heli Kruusamägi
Taisi Kasela
Ly Kukk
Helina Kruusmaa
Endla Kuura
Hevelin Kärp
Ene Külaots
Sirje Laanemäe
Ruth Leping
Marina Madisson
Anne Metsmaa
Mati Mettus
Elle Möller
Janne Ojala
Viive Ollo
Annely Raev
Reet Parind
Peep Peetersoo
Ingrid Ploom
Kaie Pärn
Ingrid Schumann
Ene Sepa
Kristel Sepp
Astrid Sinisalu
Irina Smoleitšuk
Terje Steinberg
Aili Sommer
Kati Sommer
Külli Šorin
Sirje Tamm
Hiie Põldma

Osakonnajuhataja
Peakokk
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Osakonna juhataja asetäitja, kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja, praktikakorraldaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktika juhendaja
Praktika juhendaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
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Töötaja lapsehoolduspuhkusel
Sergei Tšekmarjov
Kaire Vohu
Heili Västrik

Praktika juhendaja
Kutseõpetaja
Toitlustusjuht
Õpetaja
TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND

Sirje Pauskar
Töötaja lapsehoolduspuhkusel
Teele Luks
Töötaja lapsehoolduspuhkusel
Eve Tapp
Gerli Ollino
Kaja Kibur
Töötaja lapsehoolduspuhkusel
Õnne Ennussaar
Ruth Ilves
Ene Jaakson
Erkki Koitmäe
Ille Kukk
Anu Laas
Maie Laik
Eela Malk
Reet Parik
Heli Sakk-Hännikäinen
Külli Song

Osakonnajuhataja
Koolitusjuht
Koolitusjuht
Koolitusjuht
Koolitusjuht/assistent
Assistent
Sekretär
Sekretär
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Autokooli sõiduõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
MAJANDUSTEENISTUS

Katrin Koidumaa
Saima Rand
Karin Torin
Reelika Mitrovski
Eve Roossaar
Tiiu Orgvee
Ranno Tohver
Ain Pinsel
Anžela Stelmašonok
Eldi Toompalu
Aleksander Pihu
Kaido Koodi
Merike Saal
Aili Koodi
Kersti Tõnisson
Taimi Kurel
Väino Lill
Ivi Hiie
Eimi Muru

Pearaamatupidaja
Vanemraamatupidaja
Vanemraamatupidaja
Õpilaskodu projektijuht
Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu kasvataja
Õpilaskodu administraator
Õpilaskodu administraator
Koristaja (õpilaskodu)
Majandusjuht
Remonditehnik
Administraator
Administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja
METSKOND
Peametsaülem
AbimetsaülemMetsnik
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Kaido Vunk
Vaiga Lill
Enn Lilleleht
Juhan Pikkur
Heino Pikkur
Silver Lill
Toivo Pärna
Kalle Rajande
Olev Sibrits

Metsnik
Laohoidja-varustaja
Forvarderijuht
Forvarderijuht
Autojuht
Remondimehaanik
Metsatööline
Metsatööline
Metsatööline
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Lisa 2 Personalitöö
Tabel 1Töötajate üldarvestus aastate lõikes ja personalivoolavuse näitajad
Töötajate
üldarv

Seisuga:

Töölt
vabastatud
töötajate arv

Tööle
asunud
töötajate
arv

Personali
voolavus

Personali
voolavus

(kõik
põhjused)

(omal
soovil)

31.12.2012

177

17

18

9,6%

5,1% (9)

31.12.2011

176

17

12

9,7%

4,5% (8)

31.12.2010

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 2. Töötajate sooline jaotus
Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Töötajaid
kokku:

193

185

181

176

177

s.h mehed

58

56

59

56

54

135

129

122

120

123

naised

Töötajate sooline jaotus 2012 aastal: mehi 31% (56) ja naisi 69% (123).
Tabel 3. Pedagoogide sooline jaotus aastate lõikes.
Aasta

2008

2009

2010

2011

2012

Pedagooge
kokku:

92

85

90

93

98

s.h mehed

25

23

30

30

32

naised

67

62

60

63

66

Pedagoogilise personali sooline jaotus 2012: mehi 32% (33) ja naisi 68% (67).
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Lisa 3 Ülevaade 2012/13 õa projektidest
Linking VET to market needs

Peterson, Birgit

03.09.2012

Making Connections Between EUC Nordvestsjaelland
and Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Peterson, Birgit

01.08.2012

Self Awareness and Group Dynamics in Adult Education Luks, Teele

01.05.2013

PKHK puidutöökoja mürataseme vähendmine ja
energiasäästlikumaks muutmine

Peterson, Birgit

18.06.2013

PKHK õpilased teadlikuks ökoloogilisest tootmisest ja
keskkonnasäästlikkusest

Peterson, Birgit

01.05.2013

Preparatory visit to Breidholt College

Peterson, Birgit

25.03.2013

European Training Units for an Ecological Bricklaying

Puidet, Jüri

01.09.2012

Different Cultures, Same problem - Unemployment
Among Young People

Peterson, Birgit

07.12.2012

Ka meister tahab maailma näha ja tagasi tulles uusi
kogemusi rakendada

Rosenberg, Eesi

01.09.2012

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste mobiilsus ja
rahvusvahelised oskused läbi õpirände

Kolga, Tiina

01.09.2012

Autotehnikud praktikale autode sünnimaale

Rosenberg, Eesi

01.09.2012

Praktika Euroopa metsades II

Pikkur, Hanna-Liisa

01.09.2012

ESTELIT: Eesti elektroonika ja infotehnoloogia õpilased
Austrias kogemust saamas

Puidet, Enno

01.09.2011

Healthy Lifestyle and Sports are IN and FUN

Peterson, Birgit

01.05.2013

The European Dimension to Practical Skills

10.09.2012

First Work Experience from Europe

01.09.2013

Teenindusõppe kogemused Euroopas

Ollo, Viive

01.09.2013

Kogemused meistrilt meistrile

Miil, Lembit

01.09.2013

Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks

Kolga, Tiina

01.09.2013

Õpime Kogenud Meistritelt

Peterson, Birgit

01.09.2013

Experience Makes us Professionals

Ollo, Viive

01.09.2013
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Lisa 4 Ülevaade e-kursustest ja õpiobjektidest
Materjali nimi

Autor

Erialane võõrkeel koostelukkseppadele

Piret Laan

e-kursus

Masinjoonestamine

Lembit Miil

e-kursus

Pneumaatika ja hüdraulika alused

Lembit Miil

e-kursus

Tehniline mõõtmine

Lembit Miil

e-kursus

Inimese elukulg

Allan Lorents

e-kursus

Mikrobioloogia

Allan Lorents

e-kursus

Nahahaigused

Allan Lorents

e-kursus

Riigiõpe

Kristi Lorents ja Siimo Lopsik

e-kursus

Arvutite koostöötehnoloogia

Janek Leppnurm

e-kursus

Peokorraldus

Kristel Sepp

e-kursus

Kunstiõpe

Kristel Sepp

e-kursus

Töökohad garaažis

Priit Auväärt

õpiobjekt

Kergmetall ehitus

Lembit Miil

e-kursus

Treimis- ja freemistööd

Ilmar Eek

e-kursus

Troppimistööd ja tõstemehhanismid

Ilmar Eek

e-kursus

Lemmikloomade hooldus

Varje Tipp

e-kursus

Ohtlike ainete kasutamise piirangud - RoHS

Ilmar Eek

õpiobjekt

Joonestamine

Kristi Lorents ja Ingrid Kruusla

e-kursus

Kehahooldus

Allan Lorents ja Ruth Ilves

e-kursus

Kujundusõpetus

Kristel Sepp

e-kursus
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Näohooldus

Allan Lorents ja Ruth Ilves

e-kursus

Ravimiõpetuse alused

Eve Tapp

e-kursus

Renoveerimise alused

Kristi Lorents ja Ingrid Kruusla

e-kursus

Staatilise elektrilaengu maandamine ja
potentsiaalide ühtlustamine (ESD)

Kaivo Paal

e-kursus

Stiiliõpetus

Kristel Sepp

e-kursus

Teeninduse olemus. Teenindaja isiksus

Kristel Sepp

e-kursus

Trükiplaat

Mart Ronk

õpiobjekt

Pedagoogika

Karin Luts

e-kursus

Autokere ja sisustuse osandamine ja koostamine

Priit Auväärt

e-kursus

Kutsealane keemia

Taisi Kasela ja Allan Lorents

e-kursus

Andmeside ja infoturve

Kaivo Paal

e-kursus

Karjääriõpe

Terje Jürivete

e-kursus

Kosmeetiline keemia

Allan Lorents e-kursus

e-kursus

Riigikaitseõpetus

Lembit Miil

e-kursus

Autode ajalugu, tänapäev, üldehitus

Priit Auväärt

õpiobjekt
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Lisa 5 Rahulolu-uuringud
Õppija tagasiside õppeprotsessile (01.09.2012 – 30.08.2013)

Õppija enesehinnang
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Töötajate rahulolu:
Töötajate rahulolu on pidevas kasvutrendis.

2011 2012 2013
KOOLIPERE ( TÖÖTAJAD JA ÕPILASED)

3,70

3,80

4,05

INFO LIIKUMINE

3,46

3,75

3,95

TÖÖTINGIMUSED

3,84

3,85

4,01

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

3,69

3,37

3,94

3,46

4,04

TÖÖ ÕPPEKAVARÜHMADES (Seda plokki vastavad
ainult õppekava töörühma liikmed)
KOOLI ARENG JA MUUTUSED

3,51

3,77

3,89

TÖÖTAJATE ARENGUVÕIMALUSED

3,99

4,11

4,11

MOTIVAATORID

3,74

3,94

4,07

KINDLUS JA TASAKAAL

3,55

3,99

4,18

KOOLI ÕPILASED

3,51

3,48

3,69

MAINE

3,74

4,13

4,28

RAHULOLU, SOOVITAMINE

4,19

4,23

4,46
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Õpilaste rahulolu:
Küsitlust aitavad läbi viia rühmajuhatajad, arvutiõpetuse õpetajad ja õpetajad, kelle tunnid on
arvutiklassis.
Õpilaste rahulolu on põhiliselt kasvava trendiga.
Vastas:

321
2010/2011

KOOLIPERE JA ÕPILASED
KINDLUSTUNNE
KOOLI ARENG JA MUUTUSED
TUNNUSTAMINE
INFO LIIKUMINE
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
HINDAMINE
ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
ÕPETAJAD
ÕPPETÖÖ
Meie koois arendatakse õpilastes
järgm isi oskusi ja om adusi
HUVITEGEVUS JA VABA AEG
TOITLUSTAMINE KOOLIS
MAINE
RAHULOLU JA SOOVITAMINE

364
2011/2012

465
2012/2013

4,28
4,21
3,69
4,29
3,91
3,80
6,46
4,33
4,23
4,23

4,30
4,19
3,68
4,32
3,91
3,80
6,53
4,37
4,29
4,25

4,10
4,28
3,72
4,44
3,99
3,84
6,48
4,39
4,29
4,21

4,33
3,64
4,15
4,33
4,45

4,33
3,50
3,71
4,36
4,48

4,30
3,44
3,90
4,14
4,53
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Vilistlaste rahulolu:
Küsitluse teostamiseks on saadetud eelmisel õppeaastal lõpetanutele e-kirjad palvega vastata
küsitlusele, mille link on kirjale lisatud. Vastanute hinnangud on väga kõrged.

Küsitlusele vastas
Koolipere
Haridus
Koostöö kooliga
Maine

46
56
60
2010/2011 2011/2012 2012/2013
4,30
4,02
4,36
4,40
4,27
4,52
3,64
3,34
4,13
4,40
4,41
4,46

Lapsevanemate küsitlus:
Küsitluse läbiviimisel on abiks rühmajuhatajad.

36

Vastajaid

TAUSTAKÜSIMUSED
SUHTED KOOLIS
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD
TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE
KOOLIKESKKOND
KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
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59
66
2010/20112011/20122012/2013
4,06
4,19
4,22
4,28
4,45
4,44
3,94
4,14
4,33
3,80
4,06
4,31
4,20
4,30
4,39
4,16
4,51
4,51
4,51
4,76
4,67
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Tööandjate küsitlus:
Küsitlust aitavad läbi viia kutseõpetajad ja osakondade juhid.
Vastajaid 13

27
27
2009 2011 2013

Küsitluse toimumise aasta
KOOSTÖÖ KOOLIGA

4,58

4,25

4,57

PRAKTIKA ETTEVÕTTES

3,69

3,68

4,21

RAHULOLU KOOLI PRAKTIKANTIDEGA
RAHULOLU KOOLI VILISTLASTEGA

3,96

3,61

3,75

3,92
4,00

4,23
3,97

4,47
4,31

4,46
4,38

4,14
4,13

4,33
4,42

TÄIENDÕPE
MAINE
RAHULOLU, SOOVITAMINE
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2011/2012 Osakaal
lõpetanutest

2011/2012 Osakaal
vastanutest

2010/2011 Osakaal
lõpetanutest

2010/2011 Osakaal
vastanutest

2009/2010 Osakaal
lõpetanutest

Õpingute jätkajad - osakaalud

2009/2010 Osakaal
vastanutest

Lõpetajate edasine tegevus:
2009/2010 - 2011/2012 lõpetajate õpingute jätkamine.
Õpingute jätkajad, ka töö kõrvalt. Tabelis on võrreldud õpingute jätkajate osakaale vastanute ja kooli
lõpetanute vahel.

Majutamine ja toitlustamine

0,15

0,14

0,14

0,12

0,18

0,18

Toiduainete töötlus ja tootmine

0,25

0,22

0,46

0,40

0,25

0,21

Hulgi- ja jaekaubandus

0,45

0,38

0,36

0,32

0,37

0,37

Transporditeenused

0,33

0,33

0,33

0,25

0,29

0,29

Rõivaõmblemine

0,40

0,40

0,33

0,33

0,40

0,36

0,29

0,29

Koduteenindus
Ehitus ja tsiviilrajatised

0,17

0,17

0,15

0,11

0,17

0,13

Materjalitöötlus (puu…)

0,42

0,42

0,17

0,17

0,90

0,90

Arvutiteadused

0,36

0,36

0,16

0,14

1,00

0,13

Elektroonika ja automaatika

0,33

0,29

0,24

0,24

0,27

0,27

Mootorliikurid, laevandus ja lennundus

0,09

0,06

0,09

0,08

Aiandus

0,50

0,44

0,17

0,11

0,31

0,31

0,08

0,07

0,10

0,10

Metsandus

0,20

0,18

Juuksuritöö ja iluteenindus
Sekretäri ja ametnikutöö

0,22

0,15

0,09

0,08

0,31

0,31

Sotsiaaltöö ja nõustamine

0,30

0,30

0,18

0,15

0,42

0,42

Majandusarvestus ja maksundus

0,25

0,23

0,22

0,20

0,22

0,22

Juhtimine ja haldus

0,33

0,33

0,36

0,36

0,27

0,27

Kool kokku

0,243

0,232

0,213

0,178

0,261

0,243
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Kooli lõpetanutest ligikaudu veerand jätkab lõpetamise järel taas õpinguid.
Kindlasti mängib selles oma osa konkurents tööturul, kuigi üle poolte lõpetanutest on leidnud endale
meelepärase töö.

2009/10

2010/11

2011/12

Osakaal lõpetanutest:

0,589

0,598

0,565

Osakaal vastanutest:

0,617

0,714

0,608

Kooli keskmisest on usinamad edasiõppijad järgmiste valdkondade õppijad:
toiduainete töötlus ja tootmine, hulgi- ja jaekaubandus, transporditeenused,
rõivaõmblemine, juhtimine ja haldus.
Vahelduvalt väga kõrgete ja natuke madalamate näitajatega on materjalitöötlus,
sotsiaaltöö ja nõustamise ning arvutiteaduste lõpetajate õppima asumise
osakaal.
Ühel aastatel on kõrge õppima asujate osakaal aianduse ja koduteeninduse
õppuritel.
Õpingute jätkamine on muutunud populaarseks metsanduse ning sekretäri ja
ametnikutöö lõpetanute seas.
1,20
1,00
0,80
0,60
2009/2010 Osakaal vastanutest

0,40

2009/2010 Osakaal lõpetanutest
0,20

2010/2011 Osakaal vastanutest
2010/2011 Osakaal lõpetanutest
Aiandus
Metsandus
Juuksuritöö ja iluteenindus
Sekretäri ja ametnikutöö
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Majandusarvestus ja maksundus
Juhtimine ja haldus
Kool kokku

Majutamine ja toitlustamine
Toiduainete töötlus ja tootmine
Hulgi- ja jaekaubandus
Transporditeenused
Rõivaõmblemine
Koduteenindus
Ehitus ja tsiviilrajatised
Materjalitöötlus (puu…)
Arvutiteadused
Elektroonika ja automaatika

0,00
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2011/2012 Osakaal vastanutest
2011/2012 Osakaal lõpetanutest
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Lisa 6 Õppeedukus ja õppetööst osavõtt
Kooli õppijate üldine kaalutud keskmine hinne: 2011/12 - 3,92, 2012/13 - 3,89.
Tublima õppeedukusega õpperühmad kaalutud keskmise hinde alusel
Keskhariduse baasil õppijad
Tähis

Keskmine
hinne

Kursusejuhataja

ILT-12

4,87

Ruth Ilves

J-12B

4,79

Anneli Rabbi

H-12

4,63

Ene Sepa

J-12

4,6

Õnne Ennusaar

HT-12

4,48

Eda Tiismaa

RA-12

4,43

Ille Kukk

KK-11

4,41

Terje Jürgens

S-12

4,4

Anu Laas

R-12

4,39

Heli Sakk-Hännikäinen

MK-12

4,36

Kaie Pärn

AAK-11

4,35

Silver Silluta

KK-12

4,35

Heli Kruusamägi

AAK-12

4,33

Siim Soopõld

Põhihariduse baasil õppijad
Keskmine
Tähis
Kursusejuhataja
hinne
PK-12

4,53

Hevelin Kärp

ÕEL-13

4,5

Mart Ronk

MT-12

4,26

Hevelin Kärp

K-11A

4,23

Ruth Leping

PK-11

4,22

Terje Steinberg

PT-12

4,22

Hevelin Kärp
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AA-11

4,16

Elje Teesalu

K-12B

4,12

Hevelin Kärp

K-11B

4,08

Heili Västrik

LOK-12

4,08

Hevelin Kärp

V-11

4,08

Elje Teesalu

AT-10

4,06

Marko Sassjan

K-10A

4,05

Taisi Talviste

AT-11

4,02

Elje Teesalu

ME-12

4,02

Viire Talts

KV-12

4

Marko Sassjan

Õppetööst osavõtt
Tunde
Kogu kool

Puudumisi

1035791 157421

Keskmiselt
1216
õppija kohta

Põhjuseta

Haigused

Vabandatav

70429

36201

50791

15%
185

7%
83

Iga õppija kohta esines põhjuseta puudumisi:
2012/13 õa - 83 tundi
2011/12 õa - 58 tundi
Koolis tervikuna põhjuseta puudutud tundide arv:
2012/13 õa - 7%
2011/12 õa - 5%
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Lisa 7 Õppetoetuste eraldamine
Eritoetust eraldati 1486 korral.
Põhitoetust eraldati I p/a 434 õppijale ja II p/a 629 õppijale.
Täiendavat toetust eraldati I p/a 61 õppijale ja II p/a 120 õppijale.

Õppetoetuste
eraldamine

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

I p/a

509

462

528

459

434

II p/a

738

661

642

585

629

Põhitoetus
kokku

1 247

1123

1170

1044

I p/a

32

25

43

57

61

II p/a

56

78

87

111

120

Täiendav kokku

88

103

130

168

181

30

24

Põhitoetus

1063

Täiendav toetus

Eritoetus
september
oktoober

103

49

57

64

122

november

28

56

58

87

143

detsember

134

114

99

97

164

jaanuar

95

77

82

156

veebruar

4

50

79

144

märts

4

50

71

98

173

aprill

5

14

54

105

179

mai

15

0

40

100

164

juuni

23

18

31

79

138

Eritoetus kokku

338

319

486

791

1486

KÕIK KOKKU:

1 673

1545

1786

2003

2730
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Lisa 8 Näitused
„MEIE MEENED“ tutvustas kooli sümboolikat.
"MAJADE LOOD" andis ülevaate Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning kooli eelkäijatest läbi
erinevate õppehoonete.
"SPORT LÄBI AEGADE" eksponeeris õpilaste ja koolitöötajate poolt võidetud karikaid,
medaleid, vimpleid.
Õlimaalinäituse "BASICS" autoriks oli meie kooli müüja eriala õpilane Raido Rentnik.
"MINU ERIALA" eesmärk oli tutvustada PKHK erialasid läbi õpilaste silmade.
"PÄRNU KUTSEKESKKOOL LÄBI AASTAKÜMNETE (1955-2000)" andis ülevaate Ehituskoolist nr
20, Linnakutsekoolist nr 13, Kutsekeskkoolist nr 13 ja Pärnu Kutsekeskkoolist.
Koostöös Sindi Muuseumiga valmis ajalooline ülevaade SINDI KUTSEKESKKOOLIST NR 7 ja
SINDI KERGETÖÖSTUSKOOLIST.
"PÄRNUMAA

KUTSEHARIDUSKESKUSE

ÕPILASKODU

DEKORATIIVSKULPTUURIDE

IDEEKONKURSI" eesmärgiks oli leida PKHK õpilaskodu esisele maa-alale kõige sobivam
kavand dekoratiivskulptuuride rajamiseks.
"VOLTVETI – TIHEMETSA – VOLTVETI" sisaldas albumeid ning fotosid õpilaste ja õpetajate
üritustest, õpilastööde kogumikke „Tiina“ ja „Tihnu Teataja“ ja teisi vilistaste kokkutulekuteks
valminud erinevaid trükiseid.
Fotonäituse "ORHIDEED EESTIS" autoriks oli meie kooli kutseõpetaja Värdi Soomann.
"VOLTVETI VANA JA UUS: HOONED, INIMESED, TÖÖD"
"AASTA PUUD JA AASTA LINNUD"
"VENE KEEL - MINU KIRG" eksponeeris erinevad vene keele õpikuid ja sõnaraamatuid ning
vene kultuurile omaseid esemeid.
"ELUKESTVALT ETTEVÕTLIK" ülevaatenäitus XV Täiskasvanud Õppija nädala raames toimunud
fotokonkursist.
"VANADE TEKSADE UUS ELU" tööde autoriks oli ärikorralduse õpilane Kerli Avald koos oma
ema Kalli Avaldiga.
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Lisa 9 Hea kooli parimad tegijad 2013
Töötajad

Pärnumaa 2012. aasta parimad haridustöötajad
Elve Lääts – Aasta haridusjuht
Priit Auväärt - Aasta noor õpetaja
Aasta Õpetaja 2012
Sirje Tamm, Priit Auväärt
Maaelu Edendamise Sihtasutus - parim maamajanduseriala õpetaja 2012
Marje Kask
Täiskasvanud õppija nädal 2012
Pärnumaa aasta koolitaja - Erna Gross
Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri 2013
Endla Kuura, Leo Jakobson, Külli Song, Sirje Pauskar, Jüri Puidet, Eldi Toompalu, Elve Lääts, Terje
Steinberg, Marje Kask, Väino Lill
Pärnu Linnavalitsuse tänukiri 2013
Varje Tipp, Lembit Miil, Anneli Rabbi, Ülle Pikma, Ille Kukk, Allan Lorents, Reet Parind, Mihkel Lembit
ja Rein Volberg
Sindi Linnavalitsuse tänukiri 2013
Ene Jaakson, Sirje Aigro ja Eela Malk
PKHK teenetemärgi annetamine aastal 2013:
teenetemärk 02.01.2013
21 Toompalu Eldi
teenetemärk 24.05.2013
22 Orgvee Tiiu
teenetemärk 24.05.2013
23 Õismaa Arne
teenetemärk 24.05.2013
24 Jürgenson Ljubov
teenetemärk 24.05.2013
25 Möller Elle
teenetemärk 24.05.2013
26 Jesjutina Maie
teenetemärk 24.05.2013
27 Viirmaa Ulle
teenetemärk 24.05.2013
28 Selge Hele-Ly
teenetemärk 24.05.2013
29 Tõnisson Kersti
teenetemärk 24.05.2013
30 Edo Karli
teenetemärk 24.05.2013
31 Koorep Piret
teenetemärk 24.05.2013
32 Soomann Värdi
teenetemärk 24.05.2013
33 Lääts Elve
teenetemärk 24.05.2013
34 Gross Erna
teenetemärk 24.05.2013
35 Viirmaa Ergo
teenetemärk 04.10.2013
36 Tipp Varje
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Hea kooli parimad tegijad
Aasta tegu 2013 - Vabariiklikel kutsevõistlustel saavutatud 11 medalit
Tunnustuse said - õpilaskodu ehitamine ja avamine, Voltveti koolituskeskuse peahoone
renoveerimine ja küttesüsteemi ehitus, kosmeetiku eriala avamine.
Aasta meeskond 2013 - Müüja ja müügikorralduse õppekava töörühm
Tunnustuse said - IT ja EL õppekava töörühm, pagar- kondiitri eriala kutseõpetajad.
Aasta haldustöötaja 2013 - Tiina Kolga
Tunnustuse said - Helke Heinmets ja Endla Kuura
Aasta rühmajuhataja 2013 - Hevelin Kärp
Tunnustuse said - Taisi Kasela ja Mihkel Pärna
Aasta üldainete õpetaja 2013 - Allan Lorents
Tunnustuse said - Heili Västrik ja Mihkel Lembit
Aasta kutseõpetaja 2013 - Janne Ojala
Tunnustuse said - Mart Ronk ja Arnold Schmidt

Õpilased
Vabariiklike kutsevõistluste võitjad
II koht: Jarmo Kask, Ragnar Keskpaik, Ragnar Hansalu - kipsplaatide paigaldamine
III koht: Margit Kõrnas – raamatupidajate kutsevõistlus
Noor Meister 2013
I koht: Anastassia Bugajeva - kondiiter, Hannes Maal - tisler, Madis Suursaar - puhastusteenindaja,
Karin Kiisler -vanema astme müüja (parim klienditeenindaja, parim kinkepakk), Ragnar Keskpaik ja
Jarmo Kask - ehituspuusepp;
II koht: Kairi Himanen - noorema astme müüja (parim klienditeenindaja);
III koht: Kätlin Müller – juuksur (meeste salongilõikus soengusse seadmisega), Timo Vilde - vanema
astme müüja, Taavi Kaljura - elektroonikaseadmete koostaja, Ivo Orav –plaatija.
Täiskasvanud õppija nädal
Pärnumaa aasta õppija - Jarmo Kask (ehituspuusepp)
Vabariigi Presidendi ja proua Evelin Ilvese vastuvõtt parimate koolilõpetajatele
Birgit Kaasik (majandusarvestus ja maksundus)
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Lisa 10 Meediakajastused
PÄRNU POSTIMEES
01.09.2012 Pärnu eri linnaosadest bussiga kooli jõudmise võimalused
03.09.2012 Andres Metsoja: Kõik on uus septembrikuus!
04.09.2012 Tihemetsas tuleb seenepidu
09.09.2012 Ratastoolis kasvanud Sergei võitleb end karate abil liikuma
12.09.2012 Maaturismi edendajad võõrustavad viie riigi naisi
14.09.2012 Renoveeritud Voltveti mõisas näeb seenenäitust
14.09.2012 Fotokonkurss ootab osalejaid
15.09.2012 Naisettevõtjad haarasid Pärnumaalt kasulikku teavet
18.09.2012 Selgusid Pärnumaa parimad haridustöötajad
19.09.2012 Pärnumaa aastate õpetaja muudkui jookseks
19.09.2012 Tori neiu saavutas karikavõidu raskuste kiuste
24.09.2012 PKHK peab õpirände konverentsi
26.09.2012 Pärnumaa ujulad töötavad kõige kiuste täistuuridel
26.09.2012 Õppurid loovad homme mitu ettevõtet
28.09.2012 Noored otsisid vanadele tekkidele ja patjadele uut rakendust
02.10.2012 Kutsehariduskeskus sai pommiähvarduse
03.10.2012 Vanalinna koolis lapsi peale tunde ei jäeta
04.10.2012 Juhtkiri: Mage nali
04.10.2012 Politsei tabas pommiga ähvardamises kahtlustatava noormehe
06.10.2012 Priit Auväärt – pedagoogiline talent jumala armust
06.10.2012 Pärnumaa Karu jõuab teist korda Lemmetsa külla
08.10.2012 Pärnus räägitakse 21. sajandi epideemiast - sõltuvustest
09.10.2012 Selgusid aasta õppija ja koolitaja
09.10.2012 Mõttekoda vääristab täiskasvanuharidust
11.10.2012 PTG võõrustab Euroopa haridusjuhte
12.10.2012 Vanurite koduhoolduse vallas puudub konkurents
12.10.2012 Täiskasvanud õppija nädal toob tegevust
13.10.2012 Karri Tiigisoon: Kuidas tuksud, linnasüda?
13.10.2012 Triinu Rähn rõivastab tantsusaate staare
19.10.2012 Muinsuskaitseamet tänas väärtuste hoidjaid
20.10.2012 Pärnu – suvepealinnast IT-pealinnaks
21.10.2012 Pärnu vanalinn nagu vaeste patuste alev
01.11.2012 Äärevalla korterelamus üllatab Leonora oma kohvitoaga
05.11.2012 Metoodikaseminar toob õpetajad koolipinki
05.11.2012 IT-firma aitab kutseharidust arendada
09.11.2012 Pärnumaa kutsehariduskeskus sai uue õpilaskodu
09.11.2012 Õpilaskodus hoiavad korda koodikaardid ja kaamerad
10.11.2012 Jüri Puidet: Õhinapõhine Pärnu ehk õpi või ise
13.11.2012 Ametite ja hobide päeva sisustavad juuksuriõpilased ja sepp
15.11.2012 Pärnus räägitakse palkmaja ehitusest
16.11.2012 Katrin Uutsalu: Hariduse tuleviku kavandamine
17.11.2012 Voltveti mõisaparki piirab ajastuhõnguline aed
24.11.2012 Voltveti mõisa nümfid suplevad härra kabinetis
25.11.2012 Kutseka võimlas põlevad õhtuti tuled. Veel …
27.11.2012 Voltveti mõisa ait-tõllakuur vajab kiiret taastamist
28.11.2012 Head asendustalunikku võetakse kui pereliiget
29.11.2012 Tihemetsas lõpetavad aednikud ja palkmajaehitajad
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02.12.2012 Autojuhiks aitab internet
04.12.2012 Voltvetis jagus lõputunnistusi
13.12.2012 Pärnu õppenõustamiskeskus pälvis koostööauhinna
14.12.2012 Kutsehariduskeskuses tuleb jõululaat
18.12.2012 Meelis Kukk: Kes kardavad riiki?
18.12.2012 Pärnumaal hakati koolitama arboriste
18.12.2012 „Jäärmargi“ parim firma oli Igihaljas
05.01.2013 Audru hariduskonverentsil arutati digiajastu väljakutseid
18.01.2013 Pärnu tunnustab viit linnakodanikku
23.01.2013 Epp Klooster: Riigigümnaasiumi kõrvale tuleks luua õpilaskodu
24.01.2013 USA suursaadik külastab Pärnut
25.01.2013 Niidupargis saab uisutada
25.01.2013 PKHK võõrustas külalist Taani partnerkoolist
30.01.2013 Juuksuriõpilased lõikavad soenguid tasuta
04.02.2013 Täna algab Pärnu jääfestivali atraktsioonide ehitus
04.02.2013 Kutsehariduskeskus juubeldab
05.02.2013 Galerii: Pärnu sadamakail käib kibe jäälinna ehitus
20.02.2013 Noorte infomess ootab noori õppimisplaane paika panema
20.02.2013 Noorte töötuse teema viib kutseõppurid Prantsusmaale
22.02.2013 NELJAPÄEV, 28. veebruar
22.02.2013 Galerii: noorte infomessil tutvustati õppimisvõimalusi
28.02.2013 Kutsevalikupäeval külastatakse ettevõtteid
01.03.2013 Kutsehariduskeskus sõlmis koostööleppe IT-firmaga
05.03.2013 Võistluse “Noor meister 2013” eel käib kibe töö
05.03.2013 Et siht oleks silme ees
05.03.2013 Võistluse “Noor meister 2013” eel käib kibe töö
06.03.2013 Vene kooli lapsed planeerisid karjääri
07.03.2013 Noored murravad pead Euroopa metsades
08.03.2013 Kosmeetikute vastavatud õppesalongi on suur tung
09.03.2013 Tuulik teeb lõpuks, mida tahab ja oskab
11.03.2013 Pärnu sai juurde kümme noort meistrit
11.03.2013 NELJAPÄEV, 14. märts
12.03.2013 Noore õppija nädalal saab kutseõpet proovida
13.03.2013 Pärnu sai juurde kümme noort meistrit
13.03.2013 Vändra valla aastate tegu on aiandustalu
13.03.2013 Meelis Kukk: Majandusarengule õiged valikud
14.03.2013 Tabloo
21.03.2013 Kutsehariduskeskus korraldab perepäeva
23.03.2013 Sindi kutsekeskkooli tegevust kajastab näitus
26.03.2013 "Tagasi kooli" tõi külalisõpetajaks vilistlase
28.03.2013 Galerii: pagariõpilased valmistasid kauneid pühadetorte
30.03.2013 Pärnu noore raamatupidaja edu
02.04.2013 Tandemmeetod aitab leida õige ameti
03.04.2013 Tabloo
04.04.2013 Pärnus õpivad imelised tordimeistrid
04.04.2013 Noored algatasid kiusamisvaba klassi lepingu
06.04.2013 Kätlin Joala: Üks tark töökoht kasvatab juurde mitu lihtsamat töökohta
06.04.2013 Karin Luts koolitas vabatahtlikuna jooksukuningate maal naisi
06.04.2013 Kutsehariduskeskuses näeb maale
06.04.2013 Õpilaskodu ette tulevad suveks skulptuursed diivanid
11.04.2013 Steineri aeda tuleb suvel kunstiturg
13.04.2013 Kaire Külaots: Muutumine algab iseendast
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15.04.2013 Pärnumaal on tugevad pranglijad
16.04.2013 Pärnumaa koolides on tugevad pranglijad
20.04.2013 Pärnakad toidavad kesklinnas kümneid salonge
20.04.2013 Räämal ei käratud ega müratud
21.04.2013 Pärnakad toidavad kesklinnas kümneid salonge
23.04.2013 Esimesse klassi läheb Pärnus pool tuhat last
24.04.2013 Raeküla lasteaed tahab uuendada mänguväljakut
25.04.2013 PKHK esitleb e-kursusi
26.04.2013 Pärnakad aitavad Gruusia kutseharidust arendada
27.04.2013 Riigikaitsekursuse läbimist kinnitab hõbemärk
30.04.2013 Kes peaks Niidupargis korra eest vastutama?
01.05.2013 PKHK peab kevadkonverentsi
08.05.2013 Voltvetis läheb orienteerumiseks
11.05.2013 Enesetäiendamine ajendas praksise
11.05.2013 Riida perenaine toibub taksi seiklusest
11.05.2013 Pärnumaa aasta emal sirgub kaheksa last
11.05.2013 Pärnumaal näidatakse hobusega kündmist
15.05.2013 Räimepeo peaesineja on kodumere räim
16.05.2013 Vanad valimislubadused kipuvad ununema
18.05.2013 Kutsehariduskeskuses tuleb ökolaat
20.05.2013 Voltvetis toimus metsapäev
21.05.2013 Räim ja võilill tõid kokku sadu austajaid
22.05.2013 Kutsehariduskeskuse vallutas ökolaat
24.05.2013 Pärnu õpilasi köidavad heateod
24.05.2013 Pärnumaa kutsehariduskeskus sai kümneaastaseks
24.05.2013 Kutsehariduskeskusel on kümnes sünnipäev, kutseharidusel 100 aasta juubel
25.05.2013 Kutseõppurid tõid lavale moesõu
27.05.2013 Sindis oli koguperepäev
30.05.2013 Päikesekahjustused alles annavad märku
01.06.2013 Kolm kohalikku naist lõid kohviku ja iseendale töökohad
08.06.2013 Kas ja millal toimub Pärnus töömess?
10.06.2013 "Garage 48" jõuab Pärnusse
10.06.2013 Galerii: Grill ja tšill Vallikääru aasal
11.06.2013 “Grillfest” meelitas Pärnusse rekordarvu toidusõpru
11.06.2013 Meelis Kukk: Priit Sutt ei esindanud IRLi Pärnu osakonda
13.06.2013 Ainsana pääsenud Tõnis Kalmu lapsepõlv kadus mälupildist
15.06.2013 Omal ajal käidi kutsekoolis lipsu ja ülikonnaga
15.06.2013 Kutseharidus Pärnumaal
15.06.2013 Lõputunnistusega tööle või maailma avastama
19.06.2013 Puuhooldaja andis Tihemetsas näidistunni
20.06.2013 Julge nooruk kudus nõukaajal lõvikampsuni
21.06.2013 Kaunite kodude loojad kuulsid tänuvastuvõtul tunnustussõnu
21.06.2013 Parimad õppurid läksid presidendi vastuvõtule
22.06.2013 Metsandust õppinu käis ministri juures
22.06.2013 Parimad õppurid käisid eile presidendi vastuvõtul
29.06.2013 Kõlama jäi mõte tootlikkuse tiigrihüppest
02.07.2013 Õpilaskodu esisel uhkeldavad skulptuursed diivanid
05.07.2013 “Schilling” meelitab gurmeesõpru väikelinna
06.07.2013 Õpetaja aias kasvab üle 60 pojengisordi
11.07.2013 Sulev Alajõe: Ettevõtlust edendades
13.07.2013 Mait Käbin: Spordihall suveks uksi ei sulgenud
22.07.2013 Kutsehariduskeskusesse on laekunud pool tuhat sooviavaldust
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23.07.2013 Kutsehariduskeskusse ligi pool tuhat sooviavaldust
28.07.2013 Pärnus lõpetatakse merehariduse andmine
02.08.2013 Pärnu upub pitsimerre
07.08.2013 Kuldsed käed on tööturul hinnas
10.08.2013 Sten Jupaschevski sai viienda koha
15.08.2013 Kätlin Joala: Pärnus on hea olla turist, mitte kohalik elanik
17.08.2013 Napoleoni kook viib keele alla
23.08.2013 Lillelohu talus on naabriteks nuikapsas ja pastinaak
28.08.2013 Noored saavad stipendiumi toel ameteid õppida
29.08.2013 Püsilillepeenar tahab sügisel uuendamist ja laiali jagamist
MAALEHT
06.07.2013 Raiujatele Taavi, lauljatele Uku
22.08.2013 Kutsekooli otse ülikoolist
24.08.2013 Millise koolivaliku olete teinud?
28.08.2013 Sihtasutus toetas maamajanduse tudengeid üle 50 000 euroga
28.08.2013 Maamajanduserialade õppureid on toetatud enam kui 50 000 euroga
18.05.2013 Eesti parimad tulevased ettevõtjad õpivad Tallinna Majanduskoolis
29.04.2013 Parim noor hooldustöötaja tuleb Tartust
28.04.2013 Kokkulepe, mis on ikkagi alles alguses
26.04.2013 Tartus toimub üleriigiline hooldustöötajate kutsevõistlus
25.04.2013 Eesti tippsekretär õpib Olustveres
23.04.2013 Sekretäride päeval selgub Eesti tippsekretär
20.04.2013 Läbi muda parimaks metsameheks
17.04.2013 FOTOD: Selgusid Eesti parimad noored aednikud ja metsamehed
15.04.2013 Tuleproov selgitab Eesti parimad noored metsamehed ja aednikud
04.03.2013 Kutsetunnistusega inimene leiab tööd kogu maailmas
19.01.2013 Maamajanduse kutseõppureid toetati 102 077 euroga
16.01.2013 Miks ronib täismees puu otsa okstele kiikuma?

MUUD VÄLJAANDED 2010-2013
INNOVE UUDISKIRI
Kutseharidus Pärnumaal 100 - Pärnumaa Kutsehariduskeskus 10
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/53/parnumaa
Õpirändeprojekt viis õpilased Norra kuningriiki
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/49/opiranne-norrasse
Parimad lõpetajad käisid presidendi vastuvõtul
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/53/parimad-lopetajad
Vana-Vigalas toimus autoerialade kutsevõistlus
http://vana.innove.ee/31151
Fantaasiaküllane kutsehariduskeskus
http://vana.innove.ee/31308
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilasvõistkond võitis Grillfesti
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/53/grillfest
Osaoskus on ameti alus
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/54/osaoskus
Käivitunud on Gruusia kutseharidust edendav projekt
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http://vana.innove.ee/34533
Kutsemeistrivõistlused 2013 - võistluskalender
http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/46/voistluskalender
Kevadkonverents Pärnus
http://vana.innove.ee/30753

EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUS
Autoerialade õppimiseks kerkib uus õppehoone
http://www.struktuurifondid.ee/autoerialade-oppimiseks-kerkib-uus-oppehoone
Niidupargis valmib uus õpilaskodu
http://www.struktuurifondid.ee/niidupargis-valmib-uus-opilaskodu
Ametikoolid harvendavad noorte töötute ridasid
http://www.struktuurifondid.ee/ametikoolid-harvendavad-noorte-tootuteridasid/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Noored töötud saavad tulla õppima palkmajaehitajaks või aednikuks
http://www.struktuurifondid.ee/noored-tootud-saavad-tulla-oppima-palkmajaehitajaks-voiaednikuks/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Noored töötud saavad tasuta Pärnu kutsehariduskeskuses ametit õppida
http://www.struktuurifondid.ee/noored-tootud-saavad-tasuta-parnu-kutsehariduskeskuses-ametitoppida/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Hakkajad hakkavad jõudma oma sihile
http://www.struktuurifondid.ee/hakkajad-hakkavad-joudma-omasihile/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Maarja Lenk: Kooliteelt kaldunud töötud võivad Voltvetis kutset õppida
http://www.struktuurifondid.ee/maarja-lenk-kooliteelt-kaldunud-tootud-voivad-voltvetis-kutsetoppida/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus#
Euroopa rahaga puusepaks
http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-rahagapuusepaks/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Pärnu kutsehariduskeskuses avati uus auto- ja metallitöökoda (ERR uudis)
http://www.struktuurifondid.ee/parnu-kutsehariduskeskuses-avati-uus-auto-jametallitookoda/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus#
Autotehnikud õpivad moodsas hoones
http://www.struktuurifondid.ee/autotehnikud-opivad-moodsashoones/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Sarikasõõr saab suve hakul murumütsi
http://www.struktuurifondid.ee/sarikasoor-saab-suve-hakulmurumutsi/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Õppeprojektid abistavad töötuid noori
http://www.struktuurifondid.ee/oppeprojektid-abistavad-tootuidnoori/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
Uus maja rõõmustab ja inspireerib ametiõppijaid
http://www.struktuurifondid.ee/uus-maja-roomustab-ja-inspireerib-
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ametioppijaid/?highlight=Pärnumaa,Kutsehariduskeskus
ERR UUDISED
29.08.2012 Pärnumaal napib kutsekoolis õpilasi
http://uudised.err.ee/?06260107
11.11.2011 Pärnu kutsehariduskeskuses avati uus auto- ja metallitöökoda
http://uudised.err.ee/?06238777
06.08.12 Kutsekoolides õppimine on jätkuvalt populaarne
http://teadus.err.ee/artikkel?cat=1&id=7481
09.11.2012 Pärnumaa kutsehariduskeskus sai uue õpilaskodu
http://uudised.err.ee/index.php?06265475
EESTI PÄEVALEHT
25.10.2011 Ametikoolid harvendavad noorte töötute ridasid

EESTI ÜLIÕPILASLEHT
Erialadest ja tööturust – kas on võimalik leida erialane töökoht?
http://www.yliopilasleht.ee/2013/05/erialadest-ja-tooturust-kas-on-voimalik-leida-erialane-tookoht/
ERAMETSAKESKUS
Puuhooldaja andis Tihemetsas näidistunni
http://www.eramets.ee/uudised-1/saerametsakeskus/puuhooldaja_andis_tihemetsas_naidistunni_/

GRILLFESTI AMETLIK KODULEHEKÜLG
Grillfest pakkus Pärnu Päeval sibulat ja kartulit
http://www.grillfest.ee/portal/2012-festivali-uudised/501-uudis-eesti-grilliuudis-grillfest-jagasparnu-paeval-sibulat-ja-kartulit.html

BLOGI FOKO (AUTOR SERGEI TŠEKMARJOV)
http://foto-kokk.blogspot.com/
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Lisa 11 Lõpetajate nimekirjad
PM-11pr Ehituspuusepp (palkmajaehitaja) Karli Edo
Kaas
Martin
Kiil

Riivo

Mändla

Kristo

Pikner

Kristjan

Reinujaan

Elon

Sillastu

Janre

tänukiri kohusetundlikkuse
eest
tänukiri kohusetundlikkuse
eest

ÕA-11pr Aiandus (abiaednik)
Adamson
Liisi
Lillemaa

Liis

tänukiri

Mannas

Katri

tänukiri

Miilberg

Annika

tänukiri

Parik

Heli

tänukiri

Reiu

Pamela

tänukiri

Sults

Annely

Suur

Kristjan

Teesalu

Henri

Tilk

Herman

ÕA-12 Aiandus (abiaednik)
Auksmann
Krista

tänukiri

Einmann

Hele

Härm

Hanne

kiituskiri

Järv

Kristi

kiituskiri

Lillesiim

Kerli

Liloveer

Heleni

Metsaru

Reilika

Miilits

Mirko

Talts

Raili

kiituskiri

Öövel

Valli

kiituskiri heade ja väga heade
õpitulemuste, erialase
pühendumuse ja kaasõppijate
toetamise eest

kiituskiri
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AA-09 Arvutid ja arvutivõrgud Allan Lorents
Endma
Elar
tänukiri
Joa

Andreas

Jurkatam

Henri

Kakko

Johanna-Margret

Kalmu

Siim

Laanpere

Daniel

Lepassar

Martin

Luugus

Kätty

Murik

Kristo

Mägi

Ermo

Mänd

Laura

Nurm

Maarja

Orav

Targo

Paalberg

Jaanus

Pärnpuu

Merit

Rist

Inge

Tilk

Ken

Tornik

Argo

Vettik

Marten

Viimne

Tanel

tänukiri kutseeksami väga hea IT-süsteemide spetsialist, tase 4
soorituse eest

tänukiri kutseeksami väga hea IT-süsteemide spetsialist, tase 4
soorituse eest

tänukiri kutseeksami väga hea IT-süsteemide spetsialist, tase 4
soorituse eest

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 3
tänukiri kohusetundliku
suhtumise eest õppetöösse

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tänukiri
tase 3
tänukiri kooli esindamise eest IT-süsteemide nooremspetsialist,
kutsevõistlustel
tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 3
tänukiri kooli esindamise eest IT-süsteemide nooremspetsialist,
kutsevõistlustel
tase 3

AT-09 Autotehnik Piret Laan
Allikmaa
Jürgen

autotehnik I

Bürkland

Bosse

autotehnik I

Engman

Harli

Kallas

Kairo

Kuusk

Hendrik

tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest
tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest
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Külaots

Ken-Kaarel

Lilles

Kristjan

Murel

Andreas

Pulk

Jaan

Ringas

Tauri

Sarapu

Ivar

Tammsaar

Otto

Tõnisson

Kaupo

Villemson

Tauri

tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest
tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest
tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest
autotehnik I
tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest

tänukiri kutseeksami väga hea autotehnik I
soorituse eest

ME-09 Metsamajandus Erna Gross
Bertel
Janari

raietööline I

Jelin

Sander

raietööline I

Kikas

Aro

raietööline I

Kohv

Kristjan

raietööline I

Krahv

Kristi

tänukiri kohusetundliku
suhtumise eest õppetöösse,
oma grupikaaslaste toetamise
ja innustamise eest

raietööline I

Kuusk

Martin

raietööline I

Lai

Rain

raietööline I

Saik

Lars

raietööline I

Veldemann

Mait

raietööline I

MR-12 Metsamajandus (raietööline) Marje Kask
Hussar
Maigo
tänukiri
Magnus

Heiki

Seermann

Tarvo

tänukiri

J-11 Juuksur Reet Parik
Ausmees
Kristiina

kiituskiri

juuksur I

Eidast

Ellika

kiituskiri

juuksur I

Jakobson

Jane

tänukiri

juuksur I

Kangur

Helena

kiituskiri

juuksur I
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Kartau

Kaisa

kiituskiri

Leht

Merit

kiituskiri

Lepik

Jaana

kiituskiri

Nõmm

Kätlin

Rist

Anu

kiituskiri

Rodendau

Relika

tänukiri

juuksur I

Rämo

Pille

Soon

Hanna-Kaisa

tänukiri

juuksur I

Tilk

Küllike

kiituskiri

juuksur I

Uustal

Nadežda

Voodla

Kerli

kiituskiri

Õispuu

Jane

tänukiri

K-09 Kokk Sergei Tšekmarjov
Annus
Keidy

juuksur I

tänukiri

kokk I

Ehanurm

Kalmer

kokk I

Januškevitš

Veronika

kokk I

Kaasikoja

Liisi

kokk I

Kiik

Norman

Kozitskaya

Svetlana

kokk I

Kurvet

Johanna

kokk I

Laur

Getter

Lepik

Grete

Liivoja

Martin

kokk I

Lõiv

Lenne

kokk I

Marksaar

Katrin

kokk I

Must

Robin

Norden

Egon

Nööri

Triinu

kokk I

Pogrebnoi

Aleksei

kokk I

Pärnala

Rain

kokk I

Sillaots

Sten

kokk I

Sults

Karin

kokk I

Talviste

Kristian

kokk I

Treumuth

Riina

tänukiri

kokk I

Lk 99

AASTARAAMAT 2012/2013

KE-12 Kelner Elle Möller
Hendrikson Mari-Liis

kelner I, tase 4

Hiiemäe

Kerli

kiituskiri

kelner I, tase 4

Jaanus

Jane

kiituskiri

kelner I, tase 4

Jefimov

Antti

tänukiri

kelner I, tase 4

Kapak

Karmen

kiituskiri

kelner I, tase 4

Küünarpuu

Karin

tänukiri

kelner I, tase 4

Pilv

Liisi

tänukiri

kelner I, tase 4

Rumma

Janek

Uuli

Kadi

kelner I, tase 4
kiituskiri

kokk I tase 4, Kelner I tase 4

S-11 Sekretäritöö Külli Song
Lazovik
Tatjana
Lepik

Riin

Letner

Kätlin

Lillevald

Leina

Randmaa

Katri

Rinso

Julia

Schneider

Helen

Sepp

Ketter

Tamm

Mari

tänukiri

Tilk

Liina

tänukiri

sekretär, tase V
tänukiri

raamatupidaja assistent I

sekretär, tase V

HT-11 Hooldustöötaja Eda Tiismaa
Aas
Heda
tänukiri

hooldustöötaja, tase IV

Diževski

hooldustöötaja, tase IV

Katrin

Kaunissaare Käde

kiituskiri

hooldustöötaja, tase IV

Kelgo

Anne

kiituskiri

hooldustöötaja, tase IV

Kukk

Ilvi

tänukiri

hooldustöötaja, tase IV

Künnap

Janeli

hooldustöötaja, tase IV

Lainela

Hiie

hooldustöötaja, tase IV

Närep

Kaili

Roots

Katrin

SelbergAnnusver
Türk

Eve
Maren

hooldustöötaja, tase IV

Uustal

Eve

hooldustöötaja, tase IV

tänukiri

hooldustöötaja, tase IV
hooldustöötaja, tase IV

tänukiri

hooldustöötaja, tase IV
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Varblane

Katrin

hooldustöötaja, tase IV

Õis

Selve

hooldustöötaja, tase IV

VE-12 Väikeettevõtlus Eve Tapp
Ainula

Eino

kiituskiri

Haug

Gözell

Kasesalu

Meelike

kiituskiri

Köster

Kadi

kiituskiri

Siller

Sirli

Tobro

Marianne

kiituskiri

Traumann

Tene

tänukiri

RA-11A Majandusarvestus ja maksundus Ille Kukk
Aas

Annika

raamatupidaja assistent

Eelmäe

Jaanika

Erissaar

Marika

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Haljasmäe

Hille

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Johanson

Kairi

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Kaasik

Birgit

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Kivi

Marju

Kiviväli

Margit

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Kodasma

Katre

Kruk

Elis

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Kukk

Kaia

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Kõrnas

Margit

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Laur

Katrin

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Lemmik

Anneli

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Lobjakas

Kristel

Mäesepp

Merike

Ninko

Natalja

raamatupidaja assistent I

Pajo

Kristel

raamatupidaja assistent I

Rahe

Ragne

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Rebane

Katrin

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Tšitškan

Annette

tänukiri

raamatupidaja assistent I

raamatupidaja assistent I

raamatupidaja assistent I
tänukiri

raamatupidaja assistent I
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RA-11B Majandusarvestus ja maksundus Reet Näkk
Andreller

Mari

Heinsoo

Anne

Hekk

Karin

Helinurm

Merilin

Järvetar

Kairi

raamatupidaja assistent I

Kabel

Elle

raamatupidaja assistent I

Kandla

Kai

raamatupidaja assistent I

Kivilo

Annika

raamatupidaja assistent I

Klimentšenko

Viktoria

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Kostabi

Marika

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Külaots

Ann

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Künnapas

Age

Oltre

Getlin

Padjus

Rael

kiituskiri

raamatupidaja assistent I

Pari

Maarika

tänukiri

raamatupidaja assistent I

Pärnpuu

Ele

Tuule

Nele

Välja

Merike

tänukiri

raamatupidaja assistent I
kiituskiri

Kadrin

Kabanen

Marge

Lepla

Sanna

Männik

Kadi

Niinemets

Aina

Rehe

Mari-Liis

Rogenbaum

Kristiina

raamatupidaja assistent I

raamatupidaja assistent I

raamatupidaja assistent I

kiituskiri

R-11 Rätsepatöö Ene Jaakson
Hasse

raamatupidaja assistent I

tänukiri

tänukiri

ÄK-11 Ärikorraldus Eela Malk
Ambos

Silver

Haasma

Elery

Hansen

Kristiina

tänukiri

Maasik

Maigy

tänukiri

Martoja

Helery
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Murel

Tairi

tänukiri

Rattiste

Marge

Simm

Oksana

Sõõrd

Anneli

Tamm

Ailar

tänukiri

Tõnisson

Triinu

tänukiri

Valner

Gen

tänukiri

raamatupidaja assistent I

raamatupidaja assistent I

LH-10 Laohoidja Aino Juurikas
Kajo

Angela

kaubakäsitleja I

Kalda

Erle

kaubakäsitleja I

Kallas

Marleyn-Cristin

Konšina

Kristina

tänukiri kohusetundliku
suhtumise eest õppetöösse,
kaubakäsitleja I
aktiivse osalemise eest
õpilasesinduse töös
kaubakäsitleja I
tänukiri kohusetundliku
suhtumise eest õppetöösse, kaubakäsitleja I
kooli esindamise eest
tänukiri
kaubakäsitleja I
spordivõistlustel

Kuldsaar

Valdur

Mets

Lily-Marleen

Palu

Madli

Rozentov

Edith

tänukiri

kaubakäsitleja I

Sepp

Taivi

kiituskiri

kaubakäsitleja I

Soovik

Meribel

kaubakäsitleja I

Sutt

Lily

kaubakäsitleja I

Tammeorg

Kadi

Tähemaa

Merlyn

tänukiri

kaubakäsitleja I
kaubakäsitleja I

M-10 Müüja Janne Ojala
Atka

Karin

müüja I

Himanen

Kairi

müüja I

Juhani

Eleriin

Kaur

Helina

Koppel

Katherine

müüja I

Lanno

Jane

müüja I

Lauri

Heleri

müüja I

Lind

Olivia

Lipp

Kirsika

tänukiri

müüja I

müüja I
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Mere

Merike

müüja I

Roosipuu

Paula

müüja I

Salak

Kati

müüja I

Sõerd

Indra

müüja I

Zagurskaja

Sabrina

müüja I

MK-11 Müügikorraldus Kaie Pärn
Laanemets

Merilyn

tänukiri

Laarmann

Tea

Laas

Vahur

Laasma

Laili

tänukiri

Pajo

Allan

tänukiri

Sander

Kristi

tänukiri

Tillart

Eike

tänukiri

Trummalt-Vaik

Terly

kiituskiri

Tuulmägi

Kristina

tänukiri

Uudikas

Brit

Voor

Amelia

tänukiri

MT-10B Majutusteenindus Endla Kuura
Hansar

Kristi

Kipper

Reelika

Mitt

Eli

Müürsalu

Mirjam

Rist

Merlyn

Saarsalu

Getlin

Seepter

Eliise

Tammekivi

Aimar

Tiik

Kaili

Vähter

Laura

tänukiri

PK-10 Pagar-kondiiter Terje Steinberg
Bugajeva

Anastassia

Hiiu

Kristina Helery

Kaareste

Kaja

tänukiri kooli esindamise
eest kutsevõistlustel
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Kolla

Reili

Koos

Maria

Lage

Liis

Leas

Keidy

Leinus

Kati

Mõru

Triinu

Mänd

Reilika

Peetri

Liisi

Plastunova

Maris

Saare

Merily

tänukiri

tänukiri

KL-10 Koostelukksepp Karin Luts
Aarna

Risto

koostelukksepp I

Gurko

Edgar

koostelukksepp I

Karjus

Marten

koostelukksepp I

Kaunissaar

Richard

koostelukksepp I

Põld

Marek

koostelukksepp I

Ringas

Tanel

koostelukksepp I

Söötmaa

Raido

koostelukksepp I

Tiimus

Risto

koostelukksepp I

E-10 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus Ingrid Kruusla
Aak

Armo

Aksin

Rauno

Harjaks

Sander

Kangro

Sander

Krahv

Karl-Martin

Käärma

Rainet

Tõkke

Rasmus

tänukiri hoolsa suhtumise
eest õppetöösse kogu
kooliaja vältel
müürsepp I

tänukiri hoolsa suhtumise
eest õppetöösse kogu
kooliaja vältel
müürsepp I

T-10 Tisler Karin Luts
Adamsoo

Hardi

Atka

Ardo

tisler, tase 3
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Blasen

Martin

tisler, tase 3

Heinmets

Carl

tisler, tase 3

Kapak

Andres

tisler, tase 3

Maal

Hannes

tisler, tase 3

Maidla

Mati

Meola

Kristo

Rebane

Ralf-Sander

Saagim

Rauno

Saks

Ardo

tisler, tase 3

Tartu

Joonas

tisler, tase 3

tänukiri

tisler, tase 3
tisler, tase 3

tänukiri

tisler, tase 3

EP-10 Ehituspuusepp Elje Teesalu
Mitt

Kaarel

Rander

Martin

Soosaar

Mario

ehituspuusepp I

V-10 Ehitusviimistlus Karin Luts
Jaanus

John-Caspar

Nauts

Roland

Orav

Ivo

Reepalu

Marko

Rüütel

Karel

ehitusviimistleja I

Sommer

Veiko

ehitusviimistleja I

Tammik

Marilin

ehitusviimistleja I

Karjam

Mari-Liis

ehitusviimistleja I

AD-11 Autodiagnostik Mati Otsing
Antropov

Anti

Pärtel

Karpo

EL-10 Elektroonikaseadmete koostaja Karin Luts
Joonsaar

Hardi

Jõepere

Sven

Kaljura

Taavi

Kreitsberg

Artur

Kroll

Raigo

tänukiri
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Kunto

Rasmus

Looper

Timo

Nairis

Allar

Rohtla

Marko
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