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SISSEJUHATUS
Riina Müürsepp, direktor

Head lugejad
Kui me rõõmsalt õppeaastat 2019/2020 alustasime, polnud meil aimugi kuidas see
lõpeb. Erakordne aasta nõudis erakordseid otsuseid ning kogu koolipere suunduski 16.
märtsil 2020 distantsõppele. Taas kohtusime uuesti 18. mail 2020. See oli õpetlik
kogemus nii töötajatele kui ka õpilastele ning nõudis erakordset pingutust ja
ümberplaneerimist.
Ära jäid ka kõik kevadeks planeeritud üritused, ka kutsevõistlused ja nii saidki osaleda
vaid mõned erialad, mis varem olid toimunud.
Kindlasti õppisime üheskoos midagi uut ja saime aru kui suur väärtus on suhtlemisel,
igapäevasel võimalusel koos koolis käia ja sooritada oma praktilised ülesanded töises
keskkonnas.
Koos pingutades saime hakkama ka kõikide kutseeksamitega ning erakordsena toimus
ka 16 lõpuaktust, kuhu iga lõpetaja sai tuua vaid 2 külalist.
Tagasisidet küsides saime selgeks nii mõnedki tekkinud probleemid ja oleme uueks
õppeaastaks kindlasti paremini valmis rinda pistma võimaliku viiruse levikuga.
Soovin kõikidele aastaraamatu lugejatele rohkesti tervist, vastupidavust ja rõõmsat
meelt. Raskused karastavad ja õpetavad!
Suur tänu siinkohal kõikidele panustamise eest!
„Kui tahame elust rõõmu tunda, siis tehkem seda nüüd, mitte homme või järgmisel aastal.
Tänane peaks alati olema meie kõige imelisem päev!“
Thomas Dreier
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Ülevaade Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajaskonnast
Ella Laur, personalijuht
Ülevaade 2019. aasta personalistatistikast.
Seisuga 31.12.2019 töötas PKHK-s 137 töötajat (2018-139) töötajat. Koosseisuline
jaotus on esitatud põhigruppide lõikes (joonis 1).

Joonis 1. Töötajate jaotus põhigruppide lõikes
Juhid
Tippspetsialistid
Õppekasvatusala töötajad
Keskastmespetsialistid
Töölised

6
6
87
32
6

(2018 = 6);
(2018 = 6);
(2018 = 87);
(2018 = 34);
(2018 = 6).

Õppekasvatusala töötajate koosseis moodustas 63,5% (2018=62,6%) kogupersonalist.

Seisuga

Tööjõu liikumine
Personalivoolavuse näitajate tabel
Töötajate
Töölt
Tööle
üldarv
vabastatud
asunud
töötajate arv töötajate arv

Personali
voolavus
(kõik
põhjused)
31.12.2019
137
10
8
7,3%
31.12.2018
139
8
7
5,8%
31.12.2017
140
22
4
15,7%
31.12.2016
159
20
9
12,6%
31.12.2015
171
9
9
5,3%
31.12.2014
170
14
11
8,2%
31.12.2013
173
17
13
9,8%
31.12.2012
177
17
18
9,6%
Tabel 1. Töötajate üldarv ja personalivoolavuse näitajad aastate lõikes

Personali
voolavus
(omal
soovil)
4,4% (6)
2,2% (3)
2,9% (4)
1,9% (3)
3,5% (6)
4,1% (7)
8,1% (14)
5,1% (9)

Personalivoolavus (tabel 1): töölt omal soovil lahkunud töötajaid = 6 ehk 4,4% (2018
= 3 ehk 2,2%).
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Töölt vabastatud (kokku): 10 töötajat (2018 = 8), sealhulgas:
osakonnajuhataja 1
tippspetsialist 1
keskastmespetsialist 2
õppekasvatusala töötaja 4
tööline 2
Töölt vabastamise põhjused olid järgnevad:
põhjus
arv
poolte kokkuleppel (omal soovil) - 6
(2018 = 3)
koondatud 1
(2018 = 4)
tähtaja möödumisel 3
(2018 = 1).
Tööle võetud: 8 uut töötajat
sealhulgas:
4 õppekasvatusala töötajat
1 tippspetsialist
1 keskastmespetsialist
2 töölist

(2018 = 7)
(2018 = 3);
(2018 = 0);
(2018 = 2);
(2018 = 2).

Uute töötajate värbamine ja valik
Avalikke konkursse ja personaliotsinguid oli aasta jooksul korraldatud kokku 12 korral.
Personalivaliku käigus koguti töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldas
prognoosida nende tulevast tööalast edukust ja valiti välja sobivaimad kandidaadid.
Kandidaate oli kokku 88 (2018 aasta vastavad näitajad: 3 otsingut/23 kandidaati).
Kõik konkursid osutusid edukaks ja vakantsed ametikohad on tööjõuga täidetud.
Kooli koosseisu iseloomustavad andmed
Kooli töötajate vanuseline jaotus
Töötajate (kõik kokku) vanuseline jaotus on esitatud joonisena (joonis 2). Alla 30aastaste vanusegruppi kuulus 11 töötajatest ehk 8,0% (2018=8,6%), 31-40aastaste
vanusegruppi 18 ehk 13,1% (2018=14,4%), 41-50aastaste vanusegruppi 26 ehk 19,0%
(2018=18,7%), 51-60aastaste vanusegruppi 47 ehk 34,4% (2018=34,5%) ja üle 60 – 35
ehk 25,5% (2018=23,7%). Kooli töötajate keskmine vanus 51,2 aastat (2018=50,9a).
Kõik vanusegrupid on esitatud. Vanuseline jaotus on tasakaalus, millel on positiivne
mõju organisatsioonikultuuri üldisele arengule ja edendamisele.
Õppekasvatusala töötajate vanuseline jaotus
Alla 30-aastaste vanusegruppi (joonis 3) kuulus 9 õppekasvatusala töötajat ehk 10,3%
õpetajatest (2018=9,2%), 31-40aastaste vanusegruppi 5 ehk 5,7% (2018=6,9%), 4150aastaste vanusegruppi 15 ehk 17,2% (2018=21,8%), 51-60aastaste vanusegruppi 33
ehk 37,9% (2018=35,6%) ja üle 60 = 25 ehk 28,7% (2018=26,4%).
Kõik vanusegrupid on esindatud. Õppekasvatusala töötajate keskmine vanus (seisuga
31.12.2019) oli 52,5 aastat (2018=52,1a).
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Joonis 2. Kooli töötajate vanuseline jaotus
Kooli töötajate sooline jaotus
Aasta
2012
2013
Töötajaid kokku:
177
173
s.h mehed
54
58
naised
123
115
Tabel 2. Töötajate sooline jaotus

Joonis 3. Pedagoogide vanuseline jaotus

2014
170
56
114

2015
171
55
116

2016
159
50
109

2017
140
40
100

2018
139
41
98

2019
137
40
97

Töötajate sooline jaotus (31.12.2019): mehi 40 (29,2%) ja naisi 97 (70,8%).
Õppekasvatusala töötajate sooline jaotus
Aasta
2012
2013
2014 2015
Pedagooge kokku:
98
98
95
96
s.h mehed
32
34
32
33
naised
66
64
63
63
Tabel 3. Pedagoogide sooline jaotus aastate lõikes

2016
94
32
62

2017
89
30
59

2018 2019
87
87
32
30
55
57

Õppekasvatusala töötajate sooline jaotus (31.12.2019): mehi 30 (34,5%), naisi 57
(65,5%).
Töötajate haridustase
Kooli töötajad (kõik kokku)
kõrgharidus
100
keskeriharidus
7
kutsekeskharidus ja/või
keskharidus + kutse
22
keskharidus
7
põhiharidus + kutse
1

Õppekasvatusala töötajad
kõrgharidus
keskeriharidus
kutsekeskharidus ja/või
keskharidus + kutse
keskharidus

68
5
11
3

Kõrgharidusega töötajad moodustasid 73% (100 töötajat) kogu töötajaskonnast.
Keskeriharidust omavate töötajate osakaal oli 5,1% (7), kutsekeskharidusega ja
keskharidus + kutse kokku 16,1% (22), keskharidusega 5,1% (7), põhiharidus + kutse
0,7% (1).
Kõik juhid, tippspetsialistid ja õpetajad (100%) on omandanud kõrghariduse.
Kutseõpetajate haridustase (jaotus):
67,2% (39) kutseõpetajatest omab kõrgharidust,
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8,6% (5) keskeriharidust,
19% (11) kutsekeskharidust ja/või keskharidus + kutse,
5,2% (3) keskharidust.
Enesetäiendamine (osalemine taseme- ja/või täiendõppes, stažeerimine)
Tasemeõppes omandas tasemeharidust 2 õppekasvatusala töötajat (1,5%).
Tööalaseid täienduskoolitusi oli läbitud kogumahus 4108 h (2018 = 3553, 3h).
Koolitustel osalenud töötajate arv 141 (2018=107 töötajat).
Keskmine koolitustundide arv ühe töötaja kohta = 30,3h (2018=33,2 h).
Stažeerimine (2019 a):
osales 10 töötajat 12 korral; stažeerimise kogumaht =478 h
2018 = 12 töötajat
2017 = 7 töötajat
2016 = 3 töötaja
2015 = 12 töötajat
2014 = 11 töötajat
2013 = 6 töötajat

(915 h)
(620 h)
(354 h)
(724 h)
(1059 h)
(1138 h).

Tunnustamine
Teenetemärgiga autasustamine (2019 a)
Aasta
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Autasustatud
töötajate arv
1
4
4
0
7
2
16
0
6
14
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Finants- ja haldustegevus
Elve Lääts, finantsjuht
2019/2020 õppeaasta ei olnud finants- kui haldustegevuses kerge. Kevadine eriolukord
asetas meid täiesti uude situatsiooni, millega toimetulek oli omamoodi katsumus. Riigis
tekkinud viiruspuhangust tulenev olukord avaldas suurt negatiivset mõju ka omatulu
laekumisele ning eelarve tuludele. Kool oli suletud tervenisti kaks kuud ning omatulu
üksuste tegevus alustas tasapisi taastumist alles suve hakul. Tegelik mõju kooli
eelarvele selgub aga majandusaasta lõppedes.
Alates 01.01.2020 on riigieelarvest saadavate vahendite juures ka üks oluline
muudatus. Koolile eraldatud tegevustoetusest on maha arvatud eeldatav käibemaks
ning eelarve täitmisel tuleb lähtuda edaspidi üksnes teenuse või kauba netohinnast.
Eraldi omatuluüksusena alustas 01.01.2020 tegutsemist restoran.
Ülevaade finantstegevusest
2019. aasta eelarve oli jätkuvalt suunatud kokkuhoidlikule ja säästlikule majandamisele
ning eelarve koostamise aluseks oli kooli arengu- ja tegevuskava. Kogu tulubaas
moodustus 2019. aasta riigieelarvevahenditest, omatulust ja sihtfinantseerimisest ehk
projektide rahastamisest. Omatulu moodustasid tulud täiskasvanute koolitusteenuse
osutamisest, õppesöökla ja –kohviku müügituludest, õppetöökodade toodangu ja
teenuste müügist, ruumide kasutusele andmisest laekuvatest tuludest.
Planeeritud tulude täpsustatud maht (v.a projektid) oli 4 740 883 €, mis täideti 102%
ehk 4 845 629 €, millest omatulu täitmine moodustas 756 178 € ehk 16% kogutulude
mahust, mis võrreldes eelmise perioodiga kasvas 3%.
Olulisemad omatuluüksused olid järgmised:
•
täiskasvanute koolituskursused 477 968 €, täitmine 149% (maht 320 000 €)
•
õppesöökla 199 097 €, täitmine 121% (maht 165 000 €).
Lisaks teenindusõppeosakonna tublidele õpilastele teostasid töid ning osutasid
teenuseid praktilise õppetegevuse käigus ka tehnikaõppeosakonna õpilased. Teostatud
klienditööde maht jäi võrreldes eelmise perioodiga tagasihoidlikumaks, moodustades
kogusumma 26 659 €, täitmine 73% (maht 36 500 €).
Täpsustatud eelarve kulude maht oli 4 740 883 €, täitmine 4 744 075 € ehk 100%
kogumahust.
Kulude täitmise moodustasid:
•
investeeringud 6108 € (valgustähed)
•
tööjõukulud 3 163 387 €, täitmine 104%, mis moodustas kulude täitmise
kogumahust 67% (kasv võrreldes eelmise perioodiga 4%)
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•
•

majandamis- ja muud tegevuskulud 1 020 466 €, täitmine 89%, mis moodustas
kulude täitmise kogumahust 22%,
õpilaste sotsiaaltoetused 531 177 €, täitmine 100%, mis moodustas kulude
täitmise kogumahust 11%.

Projektide toetusi laekus 2019. aastal 1 129 948 €. Põhilise osa projektidest
moodustasid õpirände projektid, mis võimaldasid nii õpilastel kui töötajatel saada
praktilisi kogemusi rahvusvahelises koostöös välispartneritega. Projektide kogukulu
2019. aastal oli 1 175 433 €.
2020. aasta eelarve koostamisel on aluseks võetud kooli arengukava ning eelarve on
suunatud jätkuvalt kokkuhoidlikkusele ja säästlikule majandamisele.
2020. aastaks arengukava tegevuskavas planeeritud tegevused on rahastatud
riigieelarvest hariduskuludeks ettenähtud vahenditest, omatuludena teenitavatest
vahenditest ning erinevatest projektivahenditest.
Planeeritud tulud kokku moodustavad 2020. a eelarves 4 633 193 €.
Eelarve liik 20 kokku moodustab 3 814 719 € (osakaal kogutuludest 82%)
Sh:
a) „Kutseharidusprogramm“ – õpetajate töötasu
2 077 205 € (tõus 8%)
b) „Kutsharidusprogramm“
1 657 981 €,
sh:
1 166 704 € tegevustoetus (langus 13%)
334 530 € õpilaste õppetoetus
15 400 € õpilaste sõidusoodustus
141 347 € õpilaste koolitoidu toetus
c)

„Koolivõrgu programm“

79 533 € vahendid RKAS-le

Eelarve liik 20 tegevuskulude arvestamise aluseks on haridus- ja teadusministri
16.08.2019 määrus nr 39 Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende
rakendamise tingimused ja kord.
Eelarve liik 44 (omatulu) on planeeritud 635 000 € (osakaal kogutuludest 13%)
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Tabel: Planeeritud omatulu 2020. a võrrelduna 2019. aastaga

Kogumahust suurima osakaalu ehk 54% moodustab täiskasvanukoolituse erinevate
tööalase-, täiend- ja huvialakursuste (sh. autokool) korraldamisest planeeritud
laekumised summas 345 000 €. Kooli õpilassöökla ja õppekohviku toodangu, kauba
müügist on kavandatud laekumisi 192 500 eurot (osakaal omatulu mahust 30%). Uue
omatuluüksusena on rakendunud restorani toodang summas 3500 €.
Eelmisest perioodist ületulevad eelarveliik 44 vahendid kokku on 183 474 €.
183474; 4%
345000; 7%
290000; 6%
79533; 2%

1657981; 36%
KHprogramm E/A

KHprogramm õpetajate töötasu
E/A
Koolivõrgu programm E/A
2077205; 45%

KHprogramm O/T
TK programm O/T
Ületulev O/T jääk

Tabel: Tulude jaotus programmide lõikes 2020

2020. a kulude eelarve on koostatud arvestades säästlikku tegevust ja kokkuhoidu ning
kulude eelarve koostamisel on tuginetud arengukavale ja selle tegevuskavas
kavandatud tegevustele.
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Kulud kokku moodustavad 2020. aasta eelarves 4 633 193 € .
Põhivara investeeringuteks on kavandatud vahendeid 10 000 €. Investeeringuna on
ettenähtud soetada suurköögi kombiahi.
Tööjõukuludeks on 2020. a planeeritud vahendeid 3 192 864 € (maht kogukuludest
68%, tõus võrreldes eelmise aastaga 4%), sh:
Eelarve liik 20
a) „Kutseharidusprogramm“ õpetajate töötasu
b) „Kutseharidusprogramm“ muu töötasu

2 059 824 € (tõus 8%)
569 961 €

Eelarve liik 44
a) „Kutseharidusprogramm“
b) „Täiskasvanuhariduse programm“
c) „Täiskasvanuhariduse programm“ – kursused

161 960 €
218 803 €
182 316 €

Tööjõukulud kokku võrrelduna 2019. a täpsustatud eelarvega on tõusnud 5%. Kulude
suurenemise on tinginud õpetajate töötasu alammäära tõus. Alates 01. jaanuarist 2020
on tagatud õpetajatele töötasu kuualammäär 1315 €. Planeeritud on rakendada
2020/2021 õppeaastast lisaks üks õppenõustaja ametikoht.
Majandamiskuludeks on vahendeid planeeritud kokku 939 052 € (maht kogukuludest
20 %)
sh:
Eelarve liik 20
a) „Kutseharidusprogramm“ õpetajad
17 381 €
b) „Kutseharidusprogramm“
596 743 €
c) „Koolivõrgu programm“
79 533 €
Eelarve liik 44
d) „Kutseharidusprogramm“
e) „Täiskasvanuhariduse programm“

172 797 €
72 598 €

Võrreldes eelmise perioodiga on majanduskuludeks planeeritud vahendid vähenenud
18%. Langusele on peamise mõju avaldanud käibemaksu eraldamine riigi poolt
antavatelt vahenditelt.
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Õpilaste toetused;
491277; 11%

investeering; 10000; 0%

Halduskulud; 939052; 20%

Muu tööjõukulu;
1133040; 24%

Õpetajate tööjõukulu;
2059824; 45%

Tabel: Kulude jaotus kuluüksuste lõikes 2020

Seisuga 21. august 2020 oli omatulu eelarve täitmine järgmine:

Tabel: Omatulu täitmine seisuga 21.08.2020 võrrelduna 2019. aastaga
Kevadisest eriolukorrast tingituna on omatulude laekumine seisuga 21.08.2020
võrreldes eelmise perioodiga pea poole ulatuses väiksem. Seda rohkem tuleb pingutada
aasta lõpu poole, et võimalikult palju katta tekkinud puudujääki eelarves.

12

Tabel: Kulude täitmine seisuga 21.08.2020 võrrelduna 2019. aastaga
Projektitoetusteks on laekunud vahendeid 21.08.2020 seisuga 775 656 €
Kulutatud 21.08.2020 seisuga 324 282 €.
Õppeaasta olulisemad remonttööd teostati Riigi Kinnisvara AS kaudu. A korpuses
likvideeriti ruumide niiskuskahjustused ning külmalekked, parandati ja viimistleti
fuajee. A, B ja D korpuses remonditi trepikodade seinu ja põrandaid. B korpuses teostati
köögiploki põrandate ja seinte remont ning parandati külmakambrid. D korpuses
likvideeriti välisseina veeleke ja E korpuses jõusaali seinte niiskuskahjustus.
Suuremate soetuste poolest kujunes õppeaasta võrreldes eelmiste perioodidega veidi
tagasihoidlikumaks. Jätkus videoprojektorite väljavahetamine ning uuele tasemele
viidi videosalvestussüsteem. Keevitaja eriala õppeks soetati kaks uut keevitusseadet
ning 9 metallist garderoobikappi. Uuendati olulisel määral õpilaskodu inventari ning
soetati rida väiksemaid õppetegevust parendavaid vahendeid. 2019. a sügisel pälvis
kool Pärnu linnalt hariduse aastapreemia, millega kaasnes rahaline auhind 2300 eurot.
Saadud preemia eest soetati õpilastele 45 rõõmsavärvilist istumisalust ning eelarve
vahenditest lisaks 3 uut ringdiivanit.
Riigihankeid viidi Riigihangete registri kaudu õppeaasta jooksul läbi 6, millest ühele
esitati vaidlustus. Kirjalikult läbiviidud vaidlustusmenetluses jäi võitjaks kool.
Kokkuvõttes oli õppeaasta omamoodi keerukas ning ainulaadse kogemusega.
Hoolimata raskustest saime me üksteisele toetudes siiski hästi hakkama ning õppisime
palju.
Tänan kogu südamest kõiki koostöö eest ning soovin uueks õppeaastaks palju jõudu
ja sitkust, tarkust ja mõistlikkust, häid saavutusi ning uut indu!
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ARENDUSOSAKOND
Thea Tammeleht, arendusosakonna juhataja
2020. aasta kevadel, Covid-19 periood, viidi arendusosakonna poolt läbi küsitlusi nii
töötajate kui ka õpilaste seas.
Tehtud küsitlused olid järgnevad:
Aprill 2020 - Tagasiside kuu aega peale distantsõppel olemist (küsitlus suunatud
õpetajatele); Küsisime, kuidas õpetajad hindavad distantsõppe koormust. Mis oli kõige
keerulisem distantsõppele üleminekul. Ning milliseid digilahendusi õpetaja kasutab
olles distantsõppel. Vastas 77 õpetajat.
Aprill 2020 - Tagasiside kuu aega peale distantsõppel olemist (küsitlus suunatud
õpilastele); Küsisime, kuidas õpilased hindavad distantsõppe koormust. Mitu tundi
päevas kulub õppimisele. Kuidas õpilane hindab õpetaja toetust õppimisele. Milline
aine on kõige põnevaim distantsõppel olles. Vastas 217 õpilast.
Juuni 2020 - Õpetajate tagasiside distantsõppe. Kus küsisime. Kas töötatud aeg oli
keeruline distantsõppel olles. Kuidas hindad distantsõppe koormust nüüd kui see on
läbi. Mis oli positiivne ning negatiivne kogemus. Kas oleksid valmis looma oma ekursust. Vastas 69 õpetajat.
Juuni 2020 - Õpilaste rahuloluküsitlus. Küsimused olid esitatud kategooriates,
milledeks olid: Koolipere ja õpilased. Kindlustunne. Kooli areng ja muutused.
Tunnustamine. Info liikumine. Õppetöö korraldus. Hindamine. Õppetöö tingimused.
Õppetöö. Huvitegevus ja vaba aeg. Toitlustamine ja maine. Vastas 224 õpilast.
September 2020 – Distantsõppeks valmisolek (küsitlus õpilastele, kus küsisime, kas
neil oleks vaja arvutit, kui peaksime naasma distantsõppele).
Taaselustasime oma kodulehel sektsiooni „vilistlastele“. Kus kutsume kooli vilistlasi
tagasi omandama uut eriala, täiendama ennast jätkuõppekaval või täiendkoolitustel.
Samuti on võimalus panustada kooliellu, jagada meiega oma kogemusi, pidades
külalisloenguid või motiveerides oma edulooga praeguseid õppijaid.
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Projektid
Anu Kukk, projektide koordinaator
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arendustegevustes on projektipõhisel tegevusel ja
rahastusel oluline roll, projektitöö eesmärgiks on õppe- ja kasvatustöö ning taristu
arendamise teel tagada kvaliteetne nüüdisaegne haridus.
Lõpule jõudis piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames toimuv koostööprojekt
Pärnumaa Arenduskeskusega, mille käigus kool arendas tööstussektori
kutsestandardeid. Tegevusi toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Euroopa Sotsiaalfondi toel toimus tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“ raames koolis hulgaliselt tasuta täiendkoolitusi.
Meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ raames koolitati praktika kvaliteedi
tõstmise eesmärgil 44 ettevõttepoolset praktikajuhendajat ning õppuritele käis tunde
andmas 9 praktikut ehk oma erialal tegutsevat spetsialisti ettevõtetest. Üleriigilise
haridusprojekti PRÕM raames viis kool läbi töökohapõhist õpet 7 erialal: arborist,
nooremaednik, bürootöötaja, kelner, spaateenindaja, keevitaja ja elektroonikaseadmete
koostaja. Töökohapõhise ehk õpipoisiõppe puhul toimub kolmandik õppest koolis ja
kaks kolmandikku ettevõttes meistrite juhendamisel. Uutele sisseastujatele, kel eesti
keelest erineva emakeel, toimus täiendav eesti keele õpe, valmistamaks neid ette eesti
keeles kutsehariduse omandamiseks.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel soetati mootorsõidukitehnikute õppe
läbiviimiseks kaasaegne kliimahooldurmasin, mis on sobilik töötamiseks uue
keskkonnasõbralikuma külmainega. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi toel oli
võimalik kooli rahvatantsurühmal osaleda XX tantsupeol. Kaitseressursside Ameti toel
toimusid riigikaitseõpetuse tunnid.
Lõpule jõudsid rahvusvahelised koostööprojektid MAFLE, mille käigus loodi
juhendmaterjali sisserändajatele eesti keele, kultuuri ja kombestiku õpetamiseks ning
TRACKTION, mille raames loodi Euroopa kutsekoolidel juhendmaterjali
vilistlasvõrgustikuga koostöö tõhustamiseks ja väärtustamiseks. Algas 4 uut
rahvusvahelist koostööprojekti: IT valdkonnas „ECVET for IT“ ja küberturbe alane
„What the HACK!?“, tekstiili valdkonna õppematerjalide arendamiseks VEST ning
tehnikaalade õppematerjalide arendamiseks ja töötajate koolitamiseks 3D valdkonnas
„Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing“.
Euroopa koolide vahelisi koostööprojekte rahastab ERASMUS+ programm.
Üheks kooli mahukamaks rahvusvaheliseks tegevuseks on ERASMUS+ programmi
raames elluviidav õpirändeprojekt, tänu millele saame pakkuda õppuritele võimalust
sooritada praktika välisriigis ja personalil on võimalik ennast professionaalse arengu
eesmärgil Euroopas täiendada (stažeerimine ettevõttes, töövarjutamine või
tunniandmine haridusasutustes). Õpirändes osales 75 õpilast ning 8 töötajat.
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Suur osa planeeritud tegevustest jäi aga märtsis saabunud COVID-19 pandeemia tõttu
ellu viimata. Ära jäid 65 õpilase ja 45 töötaja õpiränne. Tavapärase korraldamise
protsessi asemel tuli kevadel tegutseda hoopis vastupidises suunas, tühistada
lennupileteid ja majutuse broneeringuid ning pidada läbirääkimisi kulude tagasisaamise
nimel. Märtsis tuli erakorraliselt tagasi Eestisse toimetada 19 Euroopas praktikal
viibivat õpilast, kelle kojujõudmine riikide piiride sulgemise ja lendude ärajäämise tõttu
oli äärmiselt keerukas. Lisaks katkenud välispraktikatele Poolas, Maltal, Belgias ja
Hispaanias, jäi pooleli ka USA-s viibinud inglise keele õpetaja täiendkoolitus.
2019/2020 õppeaasta jääb projektitöös meelde kui erakorraline aasta. Märtsis saabunud
koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud eriolukorra tõttu jäid ära mitmed planeeritud
tegevused, mistõttu tuli tegelda rahastuslepingute muutmisega ja tekkinud kahjude
minimeerimisega. Enim kannatasid rahvusvahelised tegevused, eriti õpirändeprojekt,
kuid edasi tuli lükata ka projektide raames toimuma pidanud Eesti sisesed õppekäigud.
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Raamatukogu
Eda Tiismaa, vanemraamatukoguhoidja
Kaie Laur, raamatukoguhoidja
2019/2020. õppeaasta märksõnaks kujunes sisetöö ehk töö, mis jääb lugeja silmale
enamasti varjatuks, kuid mis on samas väga vajalik raamatukogu toimimiseks: lugejate
ja peamooduli andmebaaside korrastamine, avariiulitel raamatute järjestamine,
raamatute tehniline töötlemine, dokumentatsiooni uuendamine, raamatute parandamine
jne.
Üha enam muutub raamatukogu roll koolielus. Raamatukogu ei ole pelgalt koht, kus
sirvida vaid ajalehti-ajakirju, laenata vajalik õpik või lugemiseks meelepärane teos.
Kooli raamatukogus toimub õppijate pildistamine õpilaspiletite vormistamiseks;
kasutatakse arvuteid tundide läbiviimiseks; koolipäeva jooksul toimub pidev
õppematerjalide tehniline töötlemine; laenutatakse tehnilisi vahendeid; on võimalik
tutvuda erinevate näitustega; toimuvad kontoritehnika tunnid. Raamatukogu töötajatel
on õppetundide läbiviimisel abistav roll ning nad pakuvad pedagoogidele vajadusel
infotehnoloogilist abi.
Rõõmu teeb, et jätkuvalt annavad õpilased tagasisideküsitluses raamatukogu tööle
kõrge hinnangu.
Septembris ning oktoobris toimusid tavapärased kasutajakoolituse tunnid
esmakursuslastele
ning
õpilaste
pildistamised.
Kasutajakoolitustundides
registreeritakse õpilased raamatukogu lugejateks ning tutvustatakse uutele lugejatele
raamatukogu kodukorda ja võimalusi. Detsembris korraldasid raamatukogutöötajad
jõululaadal töötoa, kus sai valmistada erinevaid kaarte ning karpe.
Veebruaris toimus üleminek tehniliste vahendite laenutamisel elektroonilisele
laenutamisele raamatukogude info- ja kataloogisüsteemis RIKS. Tehniliste vahendite
hulka lisandusid 7 Chromebooki, mida on võimalik laenata õppetundide läbiviimiseks.
Õppeaasta viimasel päeval kinnitati uus raamatukogu kasutamise eeskiri õpilastele ja
personalile. Uuendatud eeskirjades täpsustatakse lugejaks registreerimine, arvutite ja
koopiakeskuse kasutamine, ruumide broneerimine ja tundide läbiviimine
raamatukogus.
Järjepidev töö võlgnikega on andnud positiivse tulemuse. Raamatukogu võlgnike
protsent lugejate arvust on langenud 2 %.
Enamik statistilisi näitajaid on võrreldes eelmiste õppeaastatega languses (vt tabel 1),
mis on põhjendatav 2019/2020. õppeaasta eripäraga. Raamatukogu oli suletud
lugejatele alates märtsi keskpaigast kuni juuni alguseni, kui taastus tavapärane töörütm.
Tabel 1. Raamatukogu numbrites
2017/2018 2018/2019 2019/2020
Külastused
21005
20744
16221
17

Laenutused
17555
Õppetunnid raamatukogus 342
Teavikute juurdetulek
354

16209
387
338

12778
309
286

Õpilaste seas oli kõige populaarsem teenus arvutite kasutamine nii õppetöös kui ka vaba
aja veetmise eesmärgil.
Enimlaenutatud ilukirjandusteos oli „Tõde või tegu“ (autor Kersti, Piiper),
teatmekirjandusest „Suur inimkeha atlas“.
Statistika järgi on külastusi kõige rohkem kolmapäeviti ning kellaaja järgi 10.00-11.00.
Lisaks tavapärastele näitustele alustasime veebruarist uut näituste sarja, et tutvustada
nii-öelda fondi unustatud raamatuid. Näiteks juunikuu „Kõik aeda“ näitusele olid välja
pandud ka juba aastakümnete eest ilmunud aianduse käsiraamatud, mis pälvisid
külastajatelt kiidusõnu. Väljapanekute raames leidis nii mõnigi raamat tänuväärse
lugeja. Plaanis on jätkata näituste sarjaga, kuna lugejate tagasiside on olnud positiivne.
Näituseid oli käesoleval õppeaastal 12. Väljapanekute paikadena olid kasutusel juba
varasemast tuttavad kohad: raamatukogu lugemissaal, B-korpuse neljas korrus ning Akorpuse esimene korrus.
Raamatunäitused lugemissaalis:
● jaanuar – „Uued raamatud“
● veebruar – „Kohting raamatuga“
● märts – „Naised. Naised! Naised?"
● juuni – „Kõik aeda“
Näitused:
Näitus „Tööaastad Pärnu Kodumajanduskoolis“, autor meie kooli õpetaja Malle
Kallus (raamatukogus).
Fotonäitus, fotode autor Riigikogu liige Marko Šorin (A-korpuse esimesel korrusel).
Näitus „Õpetajate 56 maad“, reisimeeneid eksponeerisid meie kooli õpetajad Tiina
Kiibus, Endla Kuura, Ly Kukk, Külli Šorin, Annely Raev ja Kristel Sepp
(raamatukogus).
Näitus „Inglimajad“ sarjast „Minu hobi“, autor Maris Talu (raamatukogus).
Näitus „Kaunistatud piparkoogid“, piparkookide autorid pagar-kondiitri eriala
õpilased (raamatukogus).
Fotonäitus „Reisil oldud aeg on topelt elatud elu“, autor koka eriala kutseõpetaja
Taisi Talviste (A-korpuse esimesel ja B-korpuse neljandal korrusel).
Näitus "Inglid“ sarjast „Minu hobi“, kogu omanik meie kooli direktor Riina Müürsepp
(raamatukogus).
Fotonäitus "Hetki koduümbruse loodusest", autor Merike Pikkmets (A-korpuse
esimesel korrusel).
Näitus "Kivid ja karbid", autor Eve-Mai Valdna (raamatukogus).
Kohtume raamatukogus!
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Huvitegevus
Kai-Tõe Ellermaa, huvijuht
24. septembril toimus PKHK liikumis- ja tervisepäev ning spordinädal kestis läbi
nädala, 23.-27. september 2019. Tegevused toimusid Vabariikliku Spordinädala
raames.
„KOGU KOOLIGA JÜRI JAANSONI RAJALE“ - 9 km pikkuse raja läbisid enamus
kooli õppegruppe koos oma rühmjuhatajaga. Osalejate arv ~ 600 inimest. Rada läbiti
kõndides, täites erinevaid ülesandeid rajal olevates punktides. Grupid esitasid
pildikollaaži rajal nähtust ja said lisapunkte oma eriala sümboolika eest. Eraldi võistlus
toimus jooksjatele. Neile, kes rada läbida ei jõudnud, toimus stardikohas discgolfi
võistlus. Parimad õppegrupid selgitas žürii arvestades osalusprotsenti, küsimustele
vastamist, fotokollaaži ja eriala sümboolika kasutamist.
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Õpilasaktiivi uute liikmete vastuvõtt 1. oktoobril – PKHK ÕE tegevuse ja uue
valimiskorra tutvustamine ning uute liikmetega tutvumine läbi meeskonnamängude
ruumis A020. Esimest korda toimub õpilasesindusse astumine kirjaliku avalduse alusel.
Õpetajate päeva tähistamine toimus 4. oktoobril. Õpetajatele esinevad Nele-Liis
Vaiksoo ja maestro Olav Ehala. Sööklas ühine kohvi-koogilaud.
ÕE XVI üldkoosolek 24. okt. Koosolekul osales 40 õppegruppi. Päevakorras PKHK
ÕE põhikirja muutused, ÕE presidendi kandidaatide debatt ja presidendi valimised.
Debatt toimus esmakordselt! Debati viis läbi PKHK ÕE vilistlane, mitmel korral ise
presidendiks valitud Arvo Ehrstein. Debatil osales 4 kandidaati: Margus Veemaa, Tuuli
Lääts, Karoli Arakas ja Maria Klemmer. Peale 40 minutilist debatti toimus kirjalik
hääletus. Igal õppegrupil oli hääletusel 1 hääl. Presidendiks valiti 18 häälega Maria
Klemmer.

Oktoobrist veebruarini ilmus igal kuul üks intervjuu õpilase-kuulsusega. Intervjueerib
ÕE liige Tuuli Lääts.
Esmakordselt osales PKHK ÕE Liivimaa Kutsekoolide Sügispäeval 7. novembril
Räpinas. Korraldajaks Räpina Aianduskool. Igast koolist osales 4 õpilast ja 1
täiskasvanu (huvijuht). Päevakavas aianduskoolile iseloomulikud võistlusalad ning
viktoriin ja kodutööde esitlemine. Kodutööks oli esitlus „Meie kool on
keskkonnasõbralik“.
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Loeng-kontsert „Tantsud Iirimaast Iisakuni“ toimus 12. novembril kooli aulas. Iiri ja
Eesti rahvapillid, tantsud ja laulud.

17. detsembril toimus esmakordselt PKHK tantsuvõistlus. Osales 8 tantsugruppi!
Külalisena esines üritusel võimlemisrühm Pärlid. Võistlejaid hinda žürii koosseisus
Meeli Pärna, Külli Šorin, Elisabeth Palmissaar. Žürii valis parimaks PKHK
tantsugrupiks MT-17 Drama Queen`i kavaga „Black and Red“ ja parimaks tantsijaks
Artur Vjažnikovi (IT-19) kavaga Super Humpty.
Esmakordselt toimusid „Advendihommikud PKHK-s“. I-IV advent esmaspäeva
hommikuti kell 10.00 A-korpuse fuajees suure kuuse all. Toimusid: advendiküünla
süütamised, jõulumõtisklus, -tervitus, kellamuusika, pakutakse komme ning IV
advendil korraldati töötajatele jõululaud piparkookide ja glögiga ning sooviti üksteisele
„Häid jõule“.
ÕE jõulupidu toimus 12. detsembril Strandis. Mängiti minigolfi, järgnes pidulik
jõuluõhtusöök restoranis, seejärel jõulukinkide lunastamine ja seltskonnamängud.
PKHK jõululaat toimus 18. detsembril. See on traditsiooniline PKHK jõuluüritus, kus
töötajad ja õpilased müüvad omavalmistatud tooteid, toimub jõululoos, mängib
jõulumuusika, sööklas pakutakse jõulupraadi.
30. jaanuaril külastas õpilasesindus Riigikogu. ÕE-d võõrustas riigikogu liige Annely
Akkermann, kes korraldas põneva ja hariva päeva. Sai jälgida Riigikogu istungit,

21

kohtuda, vestelda ja lõunatada Annely Akkermanniga, tutvuda Riigikogu hoonega ning
külastada Pika Hermanni torni.

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine toimus 25. veebruaril kooli aulas 10.20 –
tehnikaõppeosakond, 11.25 – teenindusõppe osakond. Ettekande Eesti Vabariigi
ajaloost ja Eesti riigi toimimisest läbi aegade tegi Lembit Miil. Kell 14.00 toimus
individuaalne täpsuslaskmine laskesimulaatoril.
Alates 16. märtsist olid, koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, kõik koolid riigis
kuni suve alguseni suletud. Õpetajad viisid õpilastele läbi e-õpet.
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4. juuni-6. juuli toimus PKHK aulas 16 lõpuaktust. Rühmad lõpetasid olenevalt
suurusest 1-2-3 kaupa. Rakendatud oli kõiki riiklikult kehtestatud ettevaatusabinõusid
koroonaviiruse leviku tõkestamiseks siseruumi üritusel. Rahvas istus saalis hajutatult,
2+2 reegel, iga lõpetaja sai saali kutsuda 2 külalist, maskid, dessifitseerimisvahendid
jne.
Huviringid 2019/20 - Sulgpall, võrkpall, korvpall, vehklemine, rahvatants,
programmeerimine, ettevõtlusring – „Raha paneb rattad käima“ ja jooga. Töötajatele
käsikellade ansambel ja sulgpall.
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Sport
Reet Parind, kehalise kasvatuse õpetaja
Mihkel Lembit, kehalise kasvatuse õpetaja
Esimene pool 2019/2020 õppeaastast oli võistlustest tihe. Edu saatis meie võistkondi
nii Pärnu linna koolinoorte kui ka vabariiklikel kutsekoolide võistlustel. Eesti
Kutsekooli Spordiliidu (EKKSL) meistrivõistlused (MV) sulgpallis toimusid
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse initsiatiivil 15 korda, meie kool saavutas igat värvi
medaleid:
● NEIDUDE ÜKSIKMÄNG
1. koht Karin Lääts S-18
3. koht Pilleriin Jaanus TT-18
● NOORMEESTE ÜKSIKMÄNG
1. koht Carlo Antonio Fogelberg K-17A
2. koht Aare Orlovski KV-17
● TÖÖTAJATE ÜKSIKMÄNG
1. koht Elve Lääts
3. koht Reet Parind
● TÖÖTAJATE PAARISMÄNG
1. koht Riina Müürsepp/Elve Lääts 3. Kaire Evert/Piret Laan
● TÖÖTAJATE SEGAPAAR
2. koht Riina Müürsepp/Riho Mäe Rakvere (sõpruspaar)
● TÖÖTAJATE MEESPAAR
3. koht Jüri Puidet/Arnold Schmidt
Pärnu linna koolinoorte meistrivõistlused sulgpallis:
Pärnu linna koolinoorte meister Carlo Antonio Fogelberg K-17A
2. koht Jane Anijärv PK-18
Korvpallurite kirkam tulemus, 2. koht EKKSL karikavõistlustel (KV)
1. Janno Mürel
ITK-19
2. Edwin Eylandt
PM-19
3. Ravo Puusepp
SEL-19
4. Rasmus Jõesaar
EP-19
5. Raul Viira
EP-18
6. Siim Pärnala
ÄK-19
7. Tom Kalde
E-19
8. Reimo Ruul
V-17
9. Rait Elfenbein
T-19
10. Marten Agar
PM-18
Sama koosseis saavutas Pärnu linna koolinoorte meistrivõistlustel 3. koha.
● Võrkpallis KV ja MV saavutas meeste võistkond 2. koha
● Segavõrkpall KV saavutati 2. koht
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● Võrkpalli neidude arvestuses MV võistlusel saavutati 2. koht
● Rammumees võistlustel saavutas Reno Remec 3. koha kuni 88kg
kaalukategoorias
● Remil Paroll saavutas 3. koha 88 kg ja raskemad kaalukategoorias
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ÕPPE- JA TUGITEENISTUS
Helke Heinmets, Õppe- ja tugiteenistuse juhataja
Õppe- ja tugiteenistuses toimusid personali osas järgmised muudatused: 16.09.2019
alustas tööd õppenõustaja Marina Skljarenko. Õppe- ja karjäärinõustaja Lisette
Kandima tähtajaline tööleping lõppes 16.08.2020 ning 17.08.2020 naasis tööle õppeja karjäärinõustaja Kersti Karu.

Foto: õppe- ja tugiteenistuse töötajad (paremalt) Leili Ruul, Kersti Karu, Helke Heinmets, Lisette
Kandima, Marina Skljarenko, õppeekskursioonil Läti Vabariigis 03.07.2020. Fotolt puuduvad Kristi
Lorents ja Marina Jaani.

Ülevaade tähtsamatest sündmustest ja tegevustest
2019/20 õppeaastal toimusid novembris 2019 ja veebruaris 2020 kooli töötajatele
mitmed koolitused seoses üleminekuga uuele õppeinfosüsteemile Tahvel. Koolitustel
käsitleti erinevaid õppetööga seotud teemasid, näiteks: õppekava/rakenduskava
loomine, tunnijaotuskava, tunniplaan, päevik, kuidas täita? Kooli lõpetamine. Tõendid.
Praktika. Tahvli live-keskkonda üleminekuks oli planeeritud ajavahemik 03.08.202009.08.2020. Seoses sellega, et kool viidi distantsõppele, pikendati Tahvlile ülemineku
tähtaega. Haridus- ja teadusministeeriumiga lepiti kokku, et kool läheb Tahvli
kasutamisele üle 2020 aasta lõpuks. Tahvlile ülemineku uueks tähtajaks määrati 07.13.12.2020 (andmete viimine live-keskkonda).
2019. aasta septembris rakendus uus määrus „Haridusliku erivajadusega õpilase
kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord“ ning sellest tulenevalt viisime sisse
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muudatused õppekorralduseeskirja. Olulisemad muudatused olid: haridusliku
erivajadusega õpilasele on võimalus vajadusel rakendada õppekava nominaalkestusest
pikemat õppeaega ning kõigile HEV õpilastele on vajalik koostada tugimeetmete
rakendusplaanid.
26.06.2019 valmis dokument „Kaasava hariduse rakendamise põhimõtted Pärnu linna
haridusasutustes“, mille valmimisele aitas kaasa ka õppe- ja tugiteenistus. Kaasava
hariduse süsteemi kirjeldus on mõeldud kõigile inimestele tutvumiseks –
lastevanematele, õpetajatele, kõikidele spetsialistidele, kes töötavad tuge vajavate
lastega jne.
2019/2020. õppeaastal viisime läbi Pärnumaa Kutsehariduskeskuses koostöös SA
Innove ja HTM-iga inglise keele rahvusvahelise Cambridge C1 Advanced eksami ja
eeltesti. Eksami eduka sooritamise korral väljastati õpilastele ülemaailmselt
tunnustatud C1 Advanced tunnistus ja õpilasel ei ole kohustust sooritada inglise keele
riigieksamit.
2019. aasta novembris alustasime ettevalmistusi Kutsevaliku õppekava koostamiseks
ja õppe planeerimiseks. Esitasime HTM-i taotluse kutsevaliku õppe rakendamiseks
ning õppekava sai kinnitatud kooli nõukogus ning on registreeritud EHIS-es. Õppega
on plaanitud alustada jaanuaris 2021.
Õppenõustaja Marina Skljarenko ja õppe- ja karjäärinõustaja Lisette Kandima osalesid
õppeosakondade koosolekutel, eesmärgiga tutvustada oma tööülesandeid ning pakkuda
koostöövõimalusi õpilaste toetamiseks. Samuti osalesid nad õppekavatöörühmade
koosolekutel, kus olid arutlusel õpilased, kes vajasid tugiteenuseid.
21.11-23.11.2019 toimus MTÜ TORE programm juhendajate baaskoolituse I
moodul (Vana-Vigalas), kus osalesid Lisette Kandima, Marina Skljarenko ja 4 õpilast.
Eesmärgiks on PKHK-s käivitada ja arendada tugiõpilaste tegevust. Koolitusel
osalenud õpilaste nimed: Liisu Gerassimov (M-19), Liisa-Ly Kuum (K-18B), Daniel
Romani (T-18), Kirill Alenichev (T-18). TORE juhendajate baaskoolituse II moodul
toimus Lahmusel 16.-18.01.2020. Koolitusel osalenud õpilaste nimed: Liisa-Ly Kuum
(K-18B), Jaan-Raigo Värk (K-19B). 11.02.2020 TORE tuumikgrupi kohtumine.
Arutasime ideid, kuidas PKHK-s tugiõpilastegevust võiks laiendada, nähtavaks teha
ning milliseid üritusi võiks korraldada, et enda tegevusest rohkemaid inimesi teavitada.
Arutasime ka eesoleva koolitusmooduli detaile. TORE juhendajate baaskoolituse III
moodul toimus Tartus 13.02.2020-15.02.2020. Koolitusel osalenud õpilaste nimed:
Liisu Gerassimov (M-19), Liisa-Ly Kuum (K-18B), Jaan-Raigo Värk (K-19B).
10.06.2020 toimus TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmi kutsekoolide
koolitusgrupi veebikohtumine. Rääkisime oma plaanidest ning kavandasime sügisesi
tegevusi
(oma
koolis
laienduskoolituse
läbiviimine,
supervisioon
ja
kogemuskohtumine).
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26.11.2019 osalesime HEV võrgustiku 6. kohtumisel Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuses. Päevakorras oli Noorte Tugila töö tutvustus ning rakendusplaanide
koostamine tulenevalt uuest HEV-määrusest.
03.12.2019 osalesime karjääri planeerimise mooduli uuendamise seminaril: "Karjääri
planeerimise ja ettevõtluse moodulite uuendamine".
13.05.2020 Kutsekoolide tugispetsialistide võrgustikuseminar (veebis). Seminari
peaesineja oli koolipsühholoog Karmen Maikalu ettekandega "Tagasi koolis - õpilase
toetamine kriisist väljumisel".
05.02.2020 toimus koostöökohtumine SA Innove peaspetsialisti - Helna KaruBaheriga. Kohtumise eesmärgiks oli leida lahendusi, kuidas pakkuda kutseõpetajatele
nõustamist muukeelsete õpilaste juhendamiseks. Arutasime võimalikke lahendusi
probleemolukordadele, millega igapäevaselt kokku puutume (venekeelne õpilaskond,
valikuid venekeelsetele õppijatele jms). Koostasime nõustamiste korraldamiseks ja
läbiviimiseks sooviavalduse projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja
kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames. Nõustamist toetab Euroopa Sotsiaalfond
ja Eesti riik. Esimesed nõustamised olid planeeritud 2020. aasta kevadesse, kuid
distantsõppel viibimise tõttu lükkusid nõustamised novembrisse 2020.
21.02.2020 toimus koosolek, mille korraldas direktor Riina Müürsepp, et arutada
järgmistel teemadel: 1) õpilaste individuaalsed õpiteed meie koolis – individuaalne
õppegraafik, individuaalne õppekava, lühemad (pikemad õppekavad), jne. Kuidas
edasi? 2) 2020 aasta vastuvõtul rakendatavad meetmed HEV õppijate õppima asumisel,
vene õppekeelega õpilased jne. Koosolekul osalesid: Riina Müürsepp, Riina Tõnsing,
Jüri Puidet, Tiina Kolga, Helke Heinmets, Marina Skljarenko, Lisette Kandima.
Tugiteenistuse ülesandeks jäi kutsevaliku õppekava koostamine (tähtaeg: sept/okt
2020). Teise kokkuleppena saavutati see, et nii tehnika- kui teenindusõppeosakond
koostavad vähemalt paar 3. tasemeõppekava (mis sobiks erivajadusega õppijatele).
4.05.2020 toimus kutsehariduse tugispetsialistide ühine koosolek, et arutada, kuidas
on distantsõppes läinud. Arutleti erinevate probleemide üle, mis seoses koroonaviiruse
levikuga ja sellest tuleneva eriolukorraga koolides tekkisid. Arutleti, kuidas erinevates
koolides on probleeme ja olukordi lahendatud. Üldiselt võis järeldada, et koolides olid
suuresti samasugused probleemid. Koosolekut juhtis Tartu Kutsehariduskeskuse
tugikeskuse juhataja Liine Maasikas.
13.05.2020 osalesime HEV võrgustiku seminaril, mille viis läbi Tiina Talussaar SA
Innovest. Teemadena olid arutlusel: eripedagoogilise sisuga koolitused koolidele; HEV
õpilasele rakendusplaani koostamise soovituslik näidis koos juhendmaterjaliga;
erinevate õppetöös vajalike kohanduste tegemise koolitused õpetajatele+ lühikesed
juhendmaterjalid; võimaluse loomine koolidele teemaspetsiifilisteks (HEV õpilased)
nõustamisteks.
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2019/20 õppeaastal toimunud üritused õpilastele:
● 26.09.2019 toimus Pärnu Töötukassa loeng ILT-19 õpperühmale teemal:
Töömaailm, tööandja ootused, tööväärtused, praktikakoha valimine (Pärnu
Töötukassa karjääriinfo spetsialist Kadri Haavandi).
● 27.09.2019 toimus õppeekskursioon Pärnu Töötukassas (teemad: osakonna
tuur, karjääriteenused ja ettevõtlusega seotud teenused, osales õpperühm ILT19).
● 08.10.2019 külastas meie kooli Paikuse Põhikooli 9. klass. Toimus infotund ja
ekskursioon PKHK õppehoonetes, samuti
kooli, õppekavade ja
vastuvõtutingimuste tutvustamine. Läbiviijad: direktor Riina Müürsepp,
turundus- ja kommunikatsioonijuht Eda Amur, õppe- ja karjäärinõustaja Lisette
Kandima.
● 17.10.2019 toimus koolis "Oskuste ÖÖ". Organiseerisime õppeosakondade
juhatajatega koostöös töötoad ning nendesse registreerimise, korraldati
pimerada (Helen Maripuu), avatud oli öö-kohvik. Õhtu lõppes moeshow ning
auhindade loosiga. Korraldusmeeskond: direktor Riina Müürsepp, Eda Amur,
Lisette Kandima, Riina Tõnsing, Helen Maripuu, Jüri Puidet. Kokku oli 11
töötuba. Registreerujaid oli 53.
● 18.11.2019 toimus koosolek Pärnu Vanalinna Põhikooli karjääripäeva osas.
Osalesid Pärnu Vanalinna PK huvijuht, Hevelin Antsmäe, Helen Maripuu,
Lisette Kandima. Lepiti kokku, et 22.11.2019 toimub kokanduse eriala õpituba.
● 27.01.2020 külastas meie kooli Paikuse Põhikooli 9. klass, 14 õpilast. Aitasime
organiseerida Paikuse PK-le töötuba. Töötuba viisid läbi PK-17 rühma õpilased
koos õpetaja Terje Jürgensiga.
● 06.02.2020 korraldasime õppekäigu Tartu Kutsehariduskeskuse Ilukooli ja
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (osales õpperühm ILT-18).
● 12.02.2020 toimus Pärnu Vanalinna Põhikooli väikeklassidele (8. ja 9. kl)
infotund ja ekskursioon PKHK õppehoonetes, samuti kooli, õppekavade ja
vastuvõtutingimuste tutvustamine. Osales 5 õpilast, 2 õpetajat.
● 27.02.2020 toimus väljasõit Tallinna Tehnikakõrgkooli avatud uste päevale.
Organiseerisime väljasõidu, kus osales TT-19 õpperühma õpilased.
● 05.03.2020 külastas meie kooli Sauga Põhikooli 8. ja 9. klass. Toimusid
infotund ja ekskursioon PKHK õppehoonetes, samuti kooli, õppekavade ja
vastuvõtutingimuste tutvustamine. Osales 17 õpilast, 1 õpetaja.
Tunnustused
2019/20 õppeaastal pälvis direktori tunnustuse õppekorralduse spetsialist Kristi
Lorents väga hea õppekorraldusliku töö eest distantsõppe tingimustes. Direktori
tunnustuse pälvis ka õppekorralduse spetsialist Leili Ruul, õpilaste suvise vastuvõtu
2020 väga hea korraldamise ja läbiviimise eest. Tunnustus anti üle 27.08.2020 töötajate
üldkoosolekul Maria Talus.
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Õpilaste suvine vastuvõtt 2020
Õpilaste 2020 suvise vastuvõtu põhikonkursside (15. juuni-14. august) tulemusena
soovis Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse õppima asuda kokku 580 õpilaskandidaati.
26.08.2020 ootas kooli õpilaste nimekirja arvamist 485 isikut, kellest 471 (september)
ja 12 (oktoober) esmakursuslased ning kaks jätkukursuslased.
15. juuni-15. juuli vormistati e-vastuvõtu keskkonnas ja dokumentide
vastuvõtukomisjonis kutsekeskharidusõppe õppekavadele kokku 290 (esimese
eelistuse) avaldust.
15. juuni-14. august: põhihariduse nõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil kutseõpe – 290
(esimese eelistuse) avaldust.
Täiendav õpilaste vastuvõtt vabade õpilaskohtade (kokku 40) täitmiseni (seisuga
26.08.2020): kutsekeskharidusõpe – 6, põhihariduse nõudeta kutseõpe – 11,
keskhariduse baasil kutseõpe – 23. (Lisa: 1 Uute õpilaste vastuvõtt arvudes)

Ülevaade õppe- ja kasvatustööst
Õpilaste arv
Õppetööd alustas 31.08.2019 - 1114 õpilast, kooli lõpetas 355 õpilast.
Õppetööd alustanud õpilaste arv õppeaastate lõikes
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Õpingud katkestanute osakaal
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukava 2016-2020 kohaselt on õpilaste
väljalangevuse siht < 20%. 2019/20 õppeaastal oli õpingud katkestanute osakaal 19,8%.
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2019/20 õppeaastal oli õpilaste koolist väljaarvamise peamiseks põhjuseks - omal
soovil ning seetõttu arvati koolist välja 121 õpilast. 65 õpilast arvati välja
õppevõlgnevuste tõttu.
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Õppeedukus
2019/20 õppeaastal läks õpilastest õppevõlgnevusteta suvepuhkusele 58%.
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Andmed: ÕIS 26.08.2020
Õppetööst osavõtt
Põhjuseta puudumisi keskmiselt õpilase kohta oli 2019/20 õppeaastal 49 tundi, mis on
natuke tõusnud eelneva õppeaastaga võrreldes.
Põhjuseta puudutud tundide arv õpilase kohta keskmiselt
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Riigieksamid 2020
● 2020. aasta eesti keele riigieksamil osales 16 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
õpilast. Meie kooli riigieksami keskmine oli 66,5 punkti. Ülevabariigiline eesti
keele riigieksamite keskmine oli 61,6 punkti.
● Inglise keele riigieksamit ei toimunud.
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● Matemaatika riigieksamil osales 13 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilast.
Meie kooli riigieksami keskmine oli 6 punkti. Ülevabariigiline inglise keele
riigieksamite keskmine oli 50,9 punkti.
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TÄIENDUS- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS
Sirje Pauskar, teenistuse juhataja
Uus aasta algas täiendus- ja ümberõppe teenistusele Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt saadetud 09.01.2019 nr 9.4-1/19/104 kirjaga Eesti Vabariigi Valitsuse
memorandumi täitmisest.
Kirja rõhuasetus oli lühidalt - rohkem koostööd Töötukassaga tööturukoolituste
läbiviimisel nii töötavatele kui töötututele täiskasvanutele koolituskaardi alusel.
Vabariigi Valitsuse memorandumi eesmärgid oleme täitnud järgmiselt:
●
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse täiendus- ja ümberõppe üheks oluliseks
prioriteediks on pakkuda tasulisi koolitusi avatud turule sh Töötukassa
koolituskaardiga töötavale ja töötute sihtgrupile programmi „Tööta ja õpi“ raames
●
Koolituste planeerimine pikema ajaperspektiiviga (kevadpoolaasta+
sügispoolaasta) ja oleme paindlikud vajadusel kiiresti reageerima uue vajaliku
koolituse väljatöötamiseks ja rakendamiseks
●
Koolituste planeerimine väikestele gruppidele, et kursus täituks ja garanteeritud
oleks alustamine (näiteks, miinimum õppijate arv 4-6, avatud õppe (tasemeõppe
õppekavadest üksikute moodulitena koos tasemeõppe õppijatega) puhul miinimum 1
õppija
●
Kooli kodulehel on koolituskalender pikaajaliselt planeeritud (kevad- ja sügis),
kus kajastub kogu täienduskoolituse pakkumine sh planeerimisel ja uued koolitused
●
Töötukassa kodulehele koolitusrubriiki
on sisestatud pakutavad
täienduskoolitused, sh riikliku täienduskoolituse tellimuse raames rahastatavad
kursused (seisuga 21.01.2019 oli töötukassa koolitusrubriigis PKHK-l sisestatud
tasulisi ja RKT koolitusi 90 koolitust)
●
Tihe koostöö Töötukassa piirkondlike büroodega (Pärnu, Viljandi, Rapla jne),
et teadlikumalt suunata töötavat ja töötut sihtgruppi meie kodulehele ja koolitustele;
töötukassa poolne info jagamine tööandjate koolitusvajadustest (näiteks, Fujitsu
Estonia Pärnu kasutajatugi soovib soome keele ja Office arvutikoolitusi)
●
Pakume muu hulgas avatud õpet tasemeõppe õppekavadest üksikute
moodulitena (täiendusõppijad koos tasemeõppijatega), mis oli kajastatud kodulehel
ning Töötukassa portaalis, näiteks avatud õpe: nooremaedniku õppekavast moodul
"Maitsetaimede kasvatamine"25.03-31.05.2019, osales kolm õppijat; keevitaja
õppekavast moodul "Masinjoonestamine" 15.04-16.05.2019, osales 2 õppijat; ITsüsteemide nooremspetsialisti õppekavast moodul "Rakendustarkvara" 19.1101.02.2019 osales 1 õppija.
Millised tulemid on koolil olnud koostööst Töötukassaga?
2019 aastal võrreldes 2018 aastaga, suurenes oluliselt koolituskaardiga õppijate arv
(vaata tabel 2.). Üks põhjustest on see, et tegime koos töötukassaga tihedat selgitustööd
nii tööandjatele kui ka õppimisest huvitatud töötavatele inimestele „Tööta ja õpi“
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programmi võimaluste raames (ümarlauad koos tööandjatega, PKHK infotund
13.09.2019 töötukassa töötajatele jne).
2019 kalendriaasta tulemused
Aasta jooksul toimus koolitusi kokku 27 erinevas õppekavarühmas, vaata tabel 1.
2019 aastal alustas õpinguid 1990 täiendusõppijat ning lõpetas 1872. Erinevaid
kursuseid pakuti 225.
Rahalises mõttes oli 2019 aasta Pärnumaa KHK täiendusõppe tiimile üliedukas,
võrreldes eelnevate aastatega. Koos autokooli tulemustega oli täiendusõppe omatulu
kokku 477967 EUR, lisaks RKT tasuta kursuste eest 120108 EUR.
2017

2018

2019

1

ÕKR, milles viiakse
läbi täiendusõpet

26

28

27

2

Kursuste arv

225

249

225

3

Tundide maht

9589

10722,5 11434

4

Tundi õppija kohta

39,21

5

Alustajaid

2280

2418

1990

6

Lõpetanud

2169

2177

1872

Tabel 1

Võrreldes tabelis 1 toodud kursuste arvu, tundide mahtu ja alustanud õppijatega 2017
ja 2018 aastatel siis oleme tõusvas trendis 2019 aastal tundide mahu poolest. See näitab,
et meil on võrreldes eelnevate aastatega olnud rohkem mahukamaid kursuseid, seetõttu
kursuste ja alustajate õppijate arv väiksem.
Kes olid maksjad 2019. aastal?
Suhe tasuta ja tasuliste kursuste pakkumise vahel on tasuliste kursuste kasuks, vaata
tabel 2. Tasuta kursustel on koolile ettekirjutatud prioriteetsed sihtrühmad (erialase
tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond
vanuses 50+) ning koolituste pakkumisel peab sellega arvestama. Avatud ehk tasuliste
koolituste sihtgrupid on laiemapõhjalised ja osaleda saavad enamus huvilisi.
2019. aastal oli enamus neid inimesi, kes ise tasusid oma koolituse kulude eest (590
inimest). Teisel kohal osalejate arvu poolest oli töötukassa „ Õpi ja tööta“ töötavad ja
töötud koolituskaardiga sh tööandja toetusega õppijad (531 inimest) ning kolmandaks
jäävad RKT tasuta koolitustel osalejad (445). Jätkuvalt panustavad tööandjad oma
töötajate koolitamisse, kuid võrreldes eelnevate aastatega, siis langustrendis. Üks
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põhjuseid võib olla see, et Töötukassa toetab „Õpi ja tööta“ programmi raames ka
töötavaid huvilisi.

Õppija

2017 2018 2019
631 752 590

Tööandja

434

359

299

Õppija ja tööandja

1

0

0

Töötukassa hanked

35

31

0

Töötukassa koolituskaart

137

369

531

RKT

695

716

445

ESF

0

66

0

Muu

347

125

125

Tabel 2

Muu all on:
1. Avatud õpe tasemeõppe õppekavadest üksikute moodulitena (täiendusõppijad
koos tasemeõppijatega) – 3 koolitusel kokku 5 õppijat
2. Projektide koolitused - 5 koolitust 70 õppijaga
3. RKT tasuta koolitused, kooli poolt omafinantseering – 23 kursusele võeti
lisaks tellitule juurde kokku 36 õppijat, viiel kursusel alustas tellitust vähem 15
õppijat.
Näitajad õppekava rühmiti
Kõige populaarsemad koolitused olid 2019. aastal sotsiaalvaldkonna koolitused.
Toimus kokku 23 erinevat mahukamat koolitust - kogemusnõustaja esmakoolitus,
tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe), sotsiaalnõustamise baaskoolitus,
hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe), tugiisiku koolitus,
lasteaiaõpetaja abi koolitus. Sotsiaalhoolekande seadusest tingituna oli kõige nõutum
koolitus hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe), mis toimus aasta
jooksul kaheksa korda. Kõige suurem koolituste tellija oli oma hooldustöötajatele SA
Pärnu Haigla.
Märkimist väärib asjaolu, et huvilisi osales üle Eesti – nii Saaremaalt kui Tallinnast ja
Hiiumaaltki.
Aitäh usinatele sotsiaalvaldkonna õpetajatele – Ülle Kivisild, Stella Nuust, Karin
Luts, Ülle Pikma - tehtud töö ja tuntuse kasvatamise eest!
Allpool on toodud üheteistkümne õppekavarühma järjestatud näitajatega tabel 3.
ÕKR
I

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Kursuste
arv
23

Maht
tundi

Alustajad

Lõpetajad

2878

295

240
36

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Majutamine ja toitlustamine
Juuksuritöö ja iluteenindus
Töötervishoid-ja kaitse
Keeleõpe
Juhtimine ja haldus
Materjalide töötlemine
Arvutikasutus
Toiduainete töötlemine
Aiandus
Majandusarvestus ja
XI
maksundus
XII Metsandus

17
15
15
13
12
12
11
10
9

815
477,5
184
1279
525
566
304
299
340

187
127
113
81
123
107
117
72
68

193
120
113
70
132
93
107
74
66

7
5

390
192

55
42

56
41

Tabel 3

Kokkuvõtteks - näitajad on head nii kursuste kui ka õppijate arvu osas. Samuti on head
näitajad omatulu ning RKT ressursside osas.
Mitmendat aastat järjest on autokool tublisti ületanud omatulu, tänud Erkki Koitmäele
ja Mati Koitmäele. Autokool läks 2019. aastal üle LiiklusLab teooriaõppe
veebikeskkonda ja pimedasõitu saab sooritada Pärnumaa KHK uue
autosimulatsiooniga.

Pilt: Autosimulaator
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Suur tänu tõhusa töö eest koolitusjuhtidele Gerli Ollino ja Heleri Heinla ning
täiendusõppe sekretär Kadi Laidveele. Tänud meie koolitajatele Pärnumaa
Kutsehariduskeskusest ja praktikutele väljastpoolt.

Pilt: Täiendusõppe tiim, vasakult Kadi Laidvee, Heleri Heinla, Erkki Koitmäe,
Gerli Ollino ja Sirje Pauskar

18.06 kuni 19.06.2019 korraldas Pärnumaa KHK täiendusõppe tiim külastuskäigu
Järvamaa Kutsehariduskeskusesse.
03.12 ja 04.12.2019 külastasime Tallinna Tehnikakõrgkooli Innovatsiooni- ja
koolituskeskust ja rõiva ja tekstiili instituudi laboratooriumi, Tallinna Majanduskooli
ja Tallinna Polütehnikumi.
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TEENINDUSÕPPEOSAKOND
Riina Tõnsing, osakonna juhataja
2019/20 õppeaasta eesmärgid ja tegevused lähtusid õppekavarühmade ja kooli
õppeaasta seatud sihtidest.
Õppeaasta
üheks oluliseks eesmärgiks oli majandusarvestus ja maksundus,
sekretäritöö- ja kontoritöö, juhtimine ja haldusõppekavarühma kvaliteedi hindamine,
eneseanalüüsi koostamine. Kvaliteedi hindamisel on fookus õppetööl. Õppetööd
hinnatakse peamiselt kolmes valdkonnas: õppekavad ja õppekavaarendus, õppimine ja
õpetamine ja õpetajad. Hindamiskülastus oli planeeritud kevadesse. Muutunud olude
tõttu lükkus kvaliteedihindamise koolikülastus aga 2020/21 õppeaasta algusesse.
Õppeaasta oluline eesmärk on õppekavade arendamine ja rakendamine, sh
töökohapõhiseõppe (PRÕM) laienemine. Toitlustamise ÕKTR rakendas kelner (tase 4)
ning iluteenuste ÕKTR rakendas spaateenindaja töökohapõhist õpet (PRÕM).
Valmistasime ette järgnevaks õppeaastaks mitmed uued õppekavad (nt kokk,
majutusteenindus, sekretär, tegevusjuhendaja) ning moodulid (nt õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas).
Väljalangevuse vähendamiseks kasutatakse mitmeid meetmeid. Käivitus juba
mitmendat vooru täiendav eesti keele õppe projekt, mida veab õpetaja Heili Västrik,
rakendatakse õpioskuste moodulit.
2019 jaanuaris korraldasime koolisiseseid võistlusi ning kooli tutvustavaid õpitubasid.
Üheks õppeaasta ulatuslikumaks muutuseks oli kindlasti kevadine eriolukord, mis tõi
kaasa distantsõppe. Ära jäid mitmed traditsioonilised üritused, nt õhtusöök,
vabariiklikud kutsevõistlused, mitmed kutseeksamid toimusid veebi keskkonnas.
Vaatamata muutunud olukorrale sooritasid lõpetajad kutseeksamid suurepäraselt.
Suur tunnustus osakonna töötajatele ja õpilastele, kes panustavad igal tööpäeval
omatulu teenimisse. Tänud söökla meeskonnale, toitlustuse, toiduainetöötluse ja
iluteeninduse õppekavarühmale.
Täname kõiki antud panuse eest!
Tänan teenindusõppeosakonda 2019/2020 õppeaasta õnnestumise eest!
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Toitlustamise õppekavatöörühm
Taisi Talviste, õppekavatöörühma juht
Toitlustamise õppekavarühm (ÕKR) on õppijate arvu poolest kooli suurim, 162 õppijat
(EHIS 15.10.2019).
ÕKR liikmeid on 9: Heili Västrik, Heli Hinrikson, Ingrid Ploom, Marina Madisson,
Hiie Põldma, Hevelin Antsmäe, Peep Peetersoo, Sergei Tšekmarjov, Taisi Talviste.
Tunniandjatena on kaasatud töömaailma esindajad vanemkelner Margaret Feldmann ja
peakokk Herkki Ruubel.
2019/2020 õppeaasta suurim väljakutse oli uue, riikliku majutuse ja toitlustuse erialade
õppekava alusel, koka eriala kooli õppekava loomine ning mooduli õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas sisseviimine teistesse õppekavadesse.
2019/ 2020 kevadel tunnustame nelja ettevõtet, õppetööd alustavad töökohapõhise
kelneri õppekava õppijad.
Milline on 2019/2020 õppeaasta?
Õppekavarühma õppijatel on suur vastutus. Koka, abikoka, toitlustusteeninduse
õppijate ülesannete hulka kuulub igapäevane koolipere toitlustamine, õpperestoranide
ja kohvipauside läbiviimine, catering.
Ootamatult kujunes õppeaasta kevad täiesti teistsuguseks seoses viiruse COVID-19
levikuga maailmas. Õppetöö läbiviimiseks rakendasime distantsõpet. Toimus
Noorkokk 2020, kus koka eriala õpilane Vladyslava Turchyn võitis II koha,
esmakordselt oli õppijat juhendamas meie hea koostööpartner peakokk Rudolf
Visnapuu. Edasi lükati aga vabariiklik kutsemeistrivõistlus Noor Meister 2020, ära tuli
jätta traditsiooniks muutunud pidulik galaõhtusöök.

Pildil Noorkokk 2019 autasustamine, II koht Vladyslava Turchyn ( Foto: Marek Metslaid)

Viidi läbi koolisisesed kutsemeistrivõistlused. 100% õppijatest sooritas edukalt
kutseeksamid. Kelner, tase 4 kutseeksam toimubs esmakordselt virtuaalselt.
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Õpirändes osales 12 õppijat ja 5 ÕKR liiget. Märkimisväärne on see, et õpirändes
Prantsusmaal said osaleda mitu ÕKR liiget koos.
Meie õppijatel oli erakordne võimalus kohtuda seoses Bocuse D`Origa Eesti Kulinaaria
Instituudi liikme, Belgia meisterkoka, restoran Olde Hansa peakoka Emmanuel
Willega.
Veel said meie ÕKR kutseõpetaja ja mõned õppijad võimaluse osa võtta Sebastian
Gibrandi ja Paulo Baptista meistriklassist, kusjuures Sebastian Gibrand on tunnustatud
Rootsi peakokk, kes saavutas Bocus D'Or 2018 hõbemedali.
Eesti toidu kuu raames, Kalanduse Teabekeskuse korraldamisel, toimus kalapäev. Meie
tublisid õpilasi juhendas Villa Wesseti peakokk Mart Kukk. Viisime läbi õpitube
üldhariduskoolides Paikusel, Kilingi-Nõmmes, Pärnu Vanalinna Põhikoolis. Oskuste
ÖÖ-l korraldas toitlustusteeninduse õppija Eleanora Kleine flambeerimise õpitoa,
Älisandra Vainola ja Joanne-Mai Vlassov löövad kaasa pimeraja tegevuste läbiviimisel.
Õppijad osalesid aktiivselt töövarjupäeval Pärnu linna erinevates toitlustusettevõtetes.
Toimus cateringi ühisprojekt, kus koka ja toitlustusteeninduse õppijad koostöös Tartu
Ülikooli Pärnu kolledžiga osalesid “Rahvusülikool 100” üritusel Pärnu
Kontserdimajas.
Õppekavarühma
liikmed
osalesid
aktiivselt
koolitustel,
viisid
läbi
täiendusõppekoolitusi. Meie ÕKR õppis palju muukeelseid õppijaid, seoses sellega on
meil juba neljas etapp projektis „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks
tööturul“, mille eestvedajaks on ÕKR aktiivne liige Heili Västrik. ÕKR üks
kutseõpetaja on EHRL Kutsekomisjoni liige, kes hindab kelner tase 4 ja 5
kutseeksameid, kvaliteedi hindamisel osales ta sel õppeaastal kahel korral. ÕKR
liikmed saavad sõna praktikajuhendajate koolitusel. Esmakordselt osaleme
vanemkokk, tase 5 kutseeksami hindamiskomisjoni töös.
Suure tunnustuse osaliseks sai ÕKR juht, kui ta saavutas koha kolme hulgas Aasta
kolleegi hääletusel.
2019/2020 õppeaasta peaeesmärk oli õppekavaarendus. Aktiivne õppekavaarendus ja
parendus jätkub ka 2020/2021.
Tänan kõik ÕKR liikmeid, koostööpartnereid!
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Toiduainetöötluse õppekavatöörühm
Terje Jürgens, õppekavatöörühma juht
Tänu heale koostööle põhikoolidega alustasime õppeaastat 17 uue õppijaga.
Erasmuse projekti raames oli võimalus neljal õppijal praktiseerida Itaalias. Õppijad said
suurepärase erialase kogemuse, võimaluse praktiseerida võõrkeele oskust ja saada
hakkama võõras kultuuriruumis.
Aasta alguses külastasime õppijatega Kalevi Kommivabrikut ja Toidumessi, mille
raames toimus täiskasvanud kondiitrite kutsevõistlus.
Jõulukuul toimus piparkoogifantaasia konkurss teemal „jõulupärjad“. Traditsiooniliselt
võtsid pagar-kondiitri õpilased osa kooli jõululaadast, kuhu valmistati: jõululeiba,
piparkooke, keeksi ja piparkoogi jõulupärgi.

23.-24. jaanuar toimus koolisisene pagar-kondiitrite kutsevõistlus. Kondiitrivõistluse
teemaks oli „Kultuuriaasta“, mille võitis Jelena Kurman. Pagarite teemaks oli „Magus
saiake“, mille võitis Elisabeth Palmissaar.
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Õppeaasta vältel tegelesime uue keskkooli järgse kondiiter tase 4 kooli õppekava
loomisega, mis kinnitati kevadel Innove poolt.
Aasta jooksul viisime läbi hulgaliselt täiskasvanud õppijatele suunatud uusi koolitusi,
mis osutusid populaarseks.
Õppeaasta teine pool kujunes keeruliseks, kus tuli ümber kohaneda ja minna üle
distantsõppele.
Hoolimata Covid-19 viiruse puhangust, sooritasid kõik kolmanda kursuse õppijad
kutsekvalifikatsiooni tase 4 eksami.
Kooli lõputunnituse sai 2019/2020 õppeaastal 8 noort pagar–kondiitrit.
Kiituskirjaga lõpetas neli õppijat: Jane Anijärv, Eliise-Marite Siimann, Kertu Tammann
ja Viktoria Matusevitš. Presidendi vastuvõtule oli kutsutud Eliise-Marite Siimann.
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Majutamise õppekavatöörühm
Endla Kuura, õppekavatöörühma juht
Majutamise õppekava töörühmas on 7 õpetajat: Endla Kuura, Tiina Kiibus, Annely
Raev, Ly Kukk, Kristel Sepp, Malle Kallus ja Sirje Tamm. Õppeaastal abistasid meid
tunniandjad erinevatest Pärnu ettevõtetest - Aime Vilgas, Ene Sepa, Triin Lorents,
Hanna Kuldsaar-Sarv. 2019/2020 õppeaastal õppisid turismi erialadel MT-17, MT-18,
MT-19 ja H-19 õpperühmade õpilased.
Kooliaasta alguses planeerisime erinevaid üritusi ja tegevusi, millest osa saime enne
pandeemia algust ka läbi viia.
Septembris ja oktoobris külastasime I kursuse õpilastega Pärnu linna ja maakonna
turismiettevõtteid - Taastusravi & hotell Wasa uut osa, Strand SPA & Konverentsihotell
ja Konverentsihotelli, Ojako turismitalu. Õpilased said hea ülevaate praktikakohtadest
ja tulevasest kutsetööst.
17. oktoobril külastasime õpperühma õpilastega Eesti Rahva Muuseumi ning Tagurpidi
Maja. Õppereisi organiseeris Tiina Kiibus.
23. jaanuaril toimus põhikoolide õpilastele eriala tutvustav töötuba, mida aitasid läbi
viia I kursuse õpilased.
24. jaanuaril toimusid koolisisesed kutsevõistlused: I kursus võistles voodi
korrastamises, II kursus lauakatmises ja III kursus vastuvõtutöös. Parimad olid Kiara
Suie, Maris Paas ja Lisete Truus.
27. veebruaril sooritasid H-19 õpilased hotelliteeninduse spetsialisti kutseeksami ja
lõpetasid kooli.
Õppeaasta jooksul koostasime koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõududega
uue õppekava gümnaasiumi järgsele õppijale. Viisime oma turismiettevõtte teenindaja
õppekava kooskõlla vastava riikliku õppekavaga ning võtsime I kursusel kasutusele
uue mooduli “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas”.
7. veebruaril toimus kõigil MT õpperühmadel õppepäev Tallinnas: külastasime 2019.
aastal avatud haridusliku PROTO avastustehast ning turismimessi TOUREST.
29. ja 30. juunil toimus turismiettevõtte teenindajate 4. taseme kutseeksam, mis oli
algselt planeeritud 3. ja 4. juunile. Koroonaviirus COVID-19 piirangute tõttu lükkusid
MT-17 õppijatel edasi nii vastuvõtutöö praktika kui ka sellele järgnev kutseeksam.
Eksami kirjalik osa toimus Moodle keskkonnas ning suuline teenindamine Zoomis.
Vaatamata uuendustele ja muudatustele sooritasid kõik 15 õppijat eksami suurepäraselt
ning neile omistati 4. taseme turismiettevõtte teenindaja kutse.
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Kaubanduse õppekavatöörühm
Janne Ojala, õppekavatöörühma juht
Kaubanduse õppekavatöörühma kuulus 11 õpetajat/kutseõpetajat – Aime Harjakas,
Aino Juurikas, Anne Metsmaa, Ingrid Schumann, Janne Ojala, Kaie Pärn, Külli Šorin,
Maie Jesjutina, Reet Parind, Sven Jürgenson ning uus kutseõpetaja laotöötaja erialal
Edith Rozentov. Õppetööd alustas või jätkas 82 õpilast.
Erakordne õppeaasta algas hoogsalt ning plaanipäraselt. Õpetajad osalesid eriala
võrgustike seminaridel ning täiendkoolitustel, valmis uus kaubanduse õppekava, mille
õppetöö algab 2020/21 õppeaastal. Tutvustati koos õpilastega valdkonna õppekavasid
erinevatel üritustel nagu Oskuste ÖÖ, Vanalinna kooli päkapikupäev ja Pärnu linna
tehnoloogiapäevad.
Korraldati kooli kutsevõistlused. Müüja-klienditeenindaja võistlus koosnes kolmest
osast - raha lugemine, mälutest ja rühmatöö ülesanne. Müügikorraldajad panid end
proovile toodete esitlemise ja rühmatööga. Mõlema eriala õppurite rühmatöö
ülesandeks oli välja pakkuda idee eriala tutvustamiseks ja uute õpilaste leidmiseks.
Müüja-klienditeenindaja eriala parimad: KARITA REILE, Kristina Lätt, Kristiina
Talts.
Müügikorraldaja eriala parimad: REILIKA KIVISELG, Margit Viies, Andrea Täht.
Eriauhinnad pälvisid: kiireim ja täpseim raha lugeja Kristina Lätt, mälutesti võitja
Karita Reile ning säravaim tooteesitleja Andrea Täht.
Laotöö erialal selgitati välja parimad komplekteerijad ning nendeks osutusid KAURI
KRISTAL, Katrin Kuura ja Reido Nurk.
Kolm laotöö ja üks müüja-klienditeenindaja õpilased käisid õpirändes Hispaanias.
Tunde käisid läbi viimas külalislektorid - Veiko Täär, vilistlane Arvo Ehrstein ning
Pärnu Politseiprefektuur.
Õpilastele korraldati palju õppekäike Eesti ettevõtetesse ja asutustesse. Täname lahkeid
koostööpartnereid, kes meid ikka ja jälle on lahkelt valmis vastu võtma – AS Kesko,
OÜ ETC Kodu, Port Artur toidukaubad, AS Swedbank, Itella, Magnum, Laagri
Maksimarket, Salvest AS, Tartu Mill AS, Apollo Kino OÜ, Bauhof Group AS, Rimi
Eesti Food AS.
Seoses eriolukorraga toimus Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutseeksam veidi
teises formaadis. Tavapärase müügisituatsiooni asemel tõendasid õpilased oma taset
läbi praktikaaruannete, millega ka kõik kutsetaotlejad hakkama said.
Kvalifikatsioonieksami sooritasid ka kõik laotöötaja ja müügikorraldaja eriala õpilased.
Oma kompetentsust lasid hinnata ka õpetajad. Edith Rozentov sai laojuht, tase 5 ning
Janne Ojala täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistuse.
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Ühispilt koolisisestelt kutsevõistlustelt
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Iluteenuste õppekavarühm
Õnne Ennusaar, õppekavarühma juht
2019. aasta sügisel toimus Eesti Kosmeetikute Liidu esinaise, Piret Kesküla, kohtumine
õpilastega, kus saadi teada, millega liit tegeleb ja mis üritused on tulemas.
Septembris käisid iluteeninduse erialade õpilased erialaseid teadmisi juurde kogumas
Eesti Kosmeetikute Liidu Iluseminaril "I am beautyful" ja Eesti Juuksurite Ühenduse
korraldataval "Juuksurite konverentsil 2019". Lisaks Ilumessile Tallinnas, õnnestus
külastada ka Riia ilumessi "Baltic Beauty 2019".
Traditsiooniliselt osaleti kooli spordipäeval, ristiti juuksuri erialale kohaselt ära uued
õpilased ja käidi Pärnu Õendus- ja hooldusasutuses eakate juukseid hooldamas.
Oskuste ÖÖ raames etendati moe ja soengušõud teemal "Uued kuued". Koostöös
jumestuskunstniku Loore Härmatiga tehti EAS inimeste pildistamissessioonide tarbeks
soenguid Wasa hotell taastusravikeskuses. Paikuse Avatud Noortekeskuses Panoke
teostati näomaalinguid ja soenguid ning tutvustati juukse hoolduse põhitõdesid.
Sügispoolaastal avati ka kosmeetikute ja spaateenindajate uued õppeklassid kooli B
korpuses. Nüüd on võimalus kliente teenindada paranenud ventilatsiooni tingimustes.
Juuksuri eriala õpetajad osalesid Innove koolitusel, mille teema oli:
„Juukselõikusjoonise loomine ja praktiline teostus õppevarana II ning barberõpe“.
Kevadpoolaastal viidi Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja Audru koolis läbi õpitoad
juuste hoolduse ja lihtsamate soengusse seadmise võtete kohta. Pärnumaa KHK
koolisiseste kutsevõistluste raames võistlesid juuksuriõpilased Piduliku soengu ja
Fantaasiasoengu kategoorias, mille teemaks oli „Minu kodumaa“. Lootsime parimate
võistlustöödega minna edasi võistlema Northern Beauty 2020 võistlustele Jõhvi, mis
aga tekkinud eriolukorra tõttu riigis ära jäid. Samuti ei osalenud me seekord Noorel
Meistril.

Fantaasiasoeng „Minu kodumaa“
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Meil käisid külas Paistu põhikooli kodumajandusringi õpilased, kellele tegime õpitoa
teemal „Patsipunumine“. Varakevadel alustas õpinguid esimene töökohapõhine
spaateenindajate õppegrupp. Juuksuri õpilased käisid Maltal välispraktikal, kuid
kahjuks jäi seekord praktika välismaal lühikeseks, seoses tekkinud eriolukorraga
maailmas.

Ka juuksurite kutseeksam toimus maskides.

Jumestustunnis kehastusid kosmeetiku neiud noormeesteks.
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Äri ja ettevõtluse õppekavarühm
Ille Kukk, õppekavarühma juht
2019. aasta sügisel asus õppima õppijaid alljärgnevalt: sekretäri erialale 9,
väikeettevõtjaks 19, ärikorralduse spetsialisti erialale 24 ja raamatupidajaks 32.
2019/2020 õppeaastal viisime ellu mitu tärganud ideed, kuidas projektõppe ja muude
ettevõtmiste kaudu tuua kokku kogu äri ja ettevõtluse ÕKTR õppijad. Oktoobris
korraldasime õppekavarühma erialade õppijatele ja koostööpartneritele ühise
inspiratsioonipäeva, kus esinejaks oli kutsutud Indrek Saul. Rahastus saadi Euroopa
Sotsiaalfondilt ja Eesti riigilt, projekti „PKHK praktikasüsteemide arendamine II“ nr:
2014-2020.1.05.18-0367 raames.
Novembris toimus juba teist aastat järjest projektõppe päev, mis oli taaskord loodud
kõigi äri ja ettevõtluse õppekavatöörühma õppijaid kaasavaks. Päeva alguses kogunesid
I kursuse õpilased osalema ettevõtlusmängus, mille käigus õppijad said teadmisi nii
ettevõtluse, majanduse kui ka nende endi rolli kohta. Päeva teise poolde jäi väljasõit
Eagle restorani, kuhu liitusid ka II kursuse õppijad, et osaleda Viive Einfeldt´i loengus.
Üle-eestilise õigusmõistmise nädala raames külastasid sekretäri eriala I ja II kursuse
õppijad Pärnu Maakohust, kus toimus praktiline õppepäev.
Õppekavatöörühma õpetajad viibisid sügisel koostööseminaril Olustvere Teenindus- ja
Majanduskoolis.
Hea meel on sellegi üle, et meie õppekavarühma täiskasvanud õppijad osalevad
aktiivselt Erasmus+ projektis, käies 32 päeva vältaval välispraktikal. Kindlasti ei ole
see täiskasvanud õppijale kerge ülesanne selleks aega leida, kuid õnneks ikka leitakse
võimalus.
Jaanuaris toimusid koolisisesed kutsemeistrivõistlused, kus bürootöötaja erialal
saavutas parima koha Helen Muru, sekretäridest saavutas esimese koha Reet Hanson.
Ärikorralduse spetsialisti ja väikeettevõtja erialade kutsevõistlused toimusid ühiselt ja
seal osutusid võitjaiks väikeettevõtja eriala õppijad Oliver Jurkatam ja Anastasia
Kaskla. Veebruaris toimunud raamatupidajate kutsevõistlusel oli parim Kai-Riin Karro.
Seoses eriolukorraga toimusid vabariiklikud kutsemeistrivõistlused kevadel 2020 vaid
ärikorralduse spetsialisti erialal, meie kooli tublid ärikorraldajad Kristiina Kingo ja
Maarja Tammann saavutasid tihedas konkurentsis III koha.
Eesti Juhi Abi Ühingu poolt anti tase 5 sekretäri kutsetunnistused kõigile õppekava
täitnud ja kutseeksami sooritanud sekretärile ning Raamatupidajate Kogu poolt omistati
raamatupidaja, tase 5 kutse 7 raamatupidajale, kes sooritasid edukalt kutseeksami.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on kutse andjaks väikeettevõtja, tase 5 ja ärikorralduse
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spetsialist, tase 5 ning juunis sooritasid edukalt kutseeksami 4 väikeettevõtjat ja 10
ärikorralduse spetsialisti.

Fotol: ärikorraldajad Kristiina Kingo ja Maarja Tammann
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Hooldustöötaja õppekavatöörühm
Ülle Kivisild, õppekavatöörühma juht
Hooldustöötaja erialal oli 2019/2020 õppeaastal lõpetajaid 10, lõpetas õppegrupp HT18. Selles rühmas alustas õpinguid 16 ning katkestas 6 õpilast. Kõik lõpetajad sooritasid
kutsekvalifikatsiooni eksami ja said kutsetunnistuse hooldustöötaja, tase 4.
2019 aasta sügisel uut hooldustöötaja, tase 4, õpperühma ei avatud soovijate vähesuse
tõttu. Tööandjad ja töötajad eelistasid kaheaastasele tasemeõppele lühemat, täiendõppe
varianti.
Koostöös töötukassa, tööandjate esindajate ja täiendõppe osakonnaga korraldasime
ümarlaua, mille eesmärgiks oli kaardistada tööandjate soovid ja vajadused seoses
hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja, tase 4 õppekavadega. Arutelu tulemusena selgus,
et tööandjate arvates on hooldustöötaja kaheaastane õpe liiga pikk - pole võimalik
asendada töötajaid õppimise ajal; lisakulu transpordi ja õppepuhkuse näol. Sobiks 1,5aastane õpe – õppijad saaksid põhjalikumad teadmised, samas ei oleks nad ka liiga
pikalt töölt eemal. Ümarlaua arutelu tulemusena otsustasime avada 2020/2021
õppeaastal tegevusjuhendaja 1-aastasele ja hooldustöötaja tasemeõppe vastuvõtu 1,5aastasele õppekavale. Ümarlaua korraldamisel ja läbiviimisel osalesid: Riina Tõnsing,
Ülle Kivisild, Stella Nuust, Sirje Pauskar, Karin Torin.
Sellel õppeaastal taotlesime kutseandja õigusi hooldustöötaja, tase 4 õppekavale ning
Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsustas selle taotluse ka rahuldada. Otsuse
tulemusena saavad sellest õppeaastast alates meie kooli hooldustöötaja tasemeõppe
õppekava lõpetajad tähtajatu kutsetunnistuse, varasematel aastatel ESWA poolt
väljastatud kutsetunnistus kehtib 10 aastat.
HT-18 õppijatega koostöös filmisime hooldustöötaja õppekava õppimisvõimaluste
tutvustamiseks ja reklaamimiseks erinevate hooldustoimingute teostust ja
kõrgtehnoloogiliste õppevahendite kasutamise võimalusi õppetöös, mille tulemusena
valmis lühike hooldustöötaja õppekava tutvustav reklaamiklipp. Filmitavaid
toiminguid teostasid Marii Hansalu, Saima Mihkelson, Tiivi Makarov, Anne Männik
ja Krista Ots, suured tänud neile kõigile.
Pärnumaa tehnoloogiapäevade raames viisime oma töörühmas läbi kaks töötuba:
kõrgtehnoloogilise simulatsiooninuku kasutamise võimalused õppetöös ja 4D
anatoomilise laua kasutamise võimalused õppetöös. Kõrgtehnoloogilisi õppevahendeid
tutvustasid õpetaja Stella Nuust ja Ülle Kivisild. Külalisena viisid töötuba läbi Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli õpetaja Maire Aruots ja kaks hooldustöötaja eriala õpilast, kes
tutvustasid „vanainimese kostüümi”. See töötuba tekitas palju huvi ja elevust meie
kooli õpilaste ning õpetajate hulgas.
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Fotol: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpetaja Maire Aruots ja kaks hooldustöötaja eriala õpilast

Meie õppimisvõimalusi ja kõrgtehnoloogilisi õppevahendeid käisid sel õppeaastal
uudistamas ka Eesti Punase Risti esindajad ning metoodikapäeval demonstreerisime
uusi innovaatilisi õppevahendeid oma kooli õpetajatele ja õpilastele
Oleme tänulikud kõigile HT-18 õpperühma õppijatele koolisisesel kutsevõistlustel
osalemise eest, kõik nad leidsid aega tulla töö, õppimise ja pere kõrvalt võistlustele.
Parimad tulemused saavutasid: Marii Hansalu (I koht), Saima Mihkelson (II koht), Tiivi
Makarov (III koht).
Suured tänud ka Karin Torinile, kes oli seekord patsiendi rollis ning komisjoni
liikmetele. Komisjoni töös osalesid Aita Kütt, Stella Nuust ja Ülle Kivisild. Kahju, et
meie õppijatel pole enam võimalust osaleda ülevabariigilistel kutsemeistrivõistlustel,
kus nad saaksid oma teadmisi ja oskusi näidata ning eriala populariseerida.
Direktori pidulikul vastuvõtul tunnustati ka sel aastal koostööpartnereid. Sotsiaaltöö ja
nõustamise õppekava töörühma poolt esitasime tunnustuse vääriliseks Pärnu
Sotsiaalkeskuse juhataja Heli Kallasmaa. Pärnu Sotsiaalkeskus on põhiline
hooldustöötaja, tase 4 avahoolekande praktika praktikabaas. Meie õpilased on seal
praktikat sooritanud juba aastaid ja jäänud väga rahule.
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TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Jüri Puidet, tehnikaõppeosakonna juhataja
Oli eriline aasta. Veel märtsi alguses me ei teadnud millised väljakutsed kuri viirus
koolile esitab ja millised saavad olema sellest tulenevad piirangud. Hea meel on tõdeda,
et saime hakkama ja mitte ainult. Põhi erialadel saavutasime tavapärast, mõnel erialal
isegi kõrgemat tulemust kui tavalistel aastatel. Heaks näiteks on siin IT õppekavarühm,
kes saavutas läbi aegade parima tulemuse kutseeksamitel ja seda kriisist hoolimata.
Ilmselt selles valdkonnas oli ka e-õpet lihtsam läbi viia ja õpilaskond kogenum.
Problemaatiliseks osutus prognoositult praktika läbiviimine, sest osa ettevõtjaid
keeldus kategooriliselt praktikantidest. Halb oli, kui sedasi talitas kogu tööstusharu, nt
elektroonikatööstus Pärnus.
Õppetöö planeerimine käis nädalate lõikes ja vahetevahel tuli ka nädala keskel otsuseid
langetada. Siiski lõpp hea kõik hea ja HTM pakutud õppeaja pikendamist lõpetajatel
me ei pidanudki kasutama.
Kuna viirus nagu jagas õppeaasta kaheks, siis saabki kirjeldada õppeaastat just sellises
ajalises jaotuses. Meie eelmise õppeaasta tähtsamad tegevused ja saavutused enne kriisi
puhkemist olid järgmised:
Ehitus- ja aiandusõppevaldkondade kvaliteedihindamine
Oktoobris toimus esimene kvaliteedihindamine osakonnas. Kvaliteedihindamise
protsess on jätkuks õppevaldkondade akrediteerimistele, mis toimusid aastatel 2011
kuni 2016. Esimene katse läks korda, mõlemad vaadeldud õppekavarühmad said
järgmise välishindamise tähtaja 6 aastat. Komisjon soovitas koolil oma tegevuskavades
pühenduda rohkem eesmärkide mõõtmisele ja tulemuste analüüsile. Nenditi, et
õpetajate koormus on suur ja järelkasvu napib. Positiivsena tõi komisjon esile hea
koostöö sotsiaalsete partnerite ning materjali tootjatega. Ehitusvaldkonna tugevuseks
tunnistati ka reaalsete objektide olemasolu väljaspool kooli praktikabaasi.
Viienda taseme õppekavad
Käivitus, kutseõpetaja Heli Saki juhtimisel, osakonna esimene kõrgema taseme
õppekava Rätsep-stilist. Kuna tegemist on jätkuõppekavaga, siis oli kartus, et võibolla
ei leidu piisavalt kvalifitseeruvaid õppida soovijaid. Kartused osutusid alusetuks.
Õppima asus 12 noort inimest.
Valmistasime ette IT kutseõpetajate Kristjan Leotootsi ja Oliver Kikase eestvedamisel
uue viienda taseme õppekava IT valdkonnas - IT turvaspetsialist. Kuna meie IT
õpetajatel on küberturbe valdkonnas suur kompetents. On osaletud vastavatel
koolitustel, võrgustikes, saadud vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel häid kohti.
Selle teadmise ja kogemuse vormistamine õppekavaks oli loogiliseks jätkuks.
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Õppekasvatustöö
Jätkus õppekavatöörühmapõhine õppekasvatustöö. Toimusid kohtumised õpilastega,
määrati ülesanded ja võimalused õppevõlgade likvideerimiseks. Õppekava töörühmad
tegid ettepanekuid ja vormistasid toimunu kohta protokollid. Teist aastat toimus
osakonnajuhataja eestvedamisel rühmade vaheline mõõduvõtmine, kus arvesse võeti
õppeedukust, õppevõlgasid, märkusi ja tunnustamist. Parimad rühmad õppeaastal
2019/2020 olid kutsekeskhariduse õppekavadel II kursuse IT nooremspetsialistid, II
kursuse ehituspuusepad ning mootorsõidukitehnika II kursus. Täiskasvanud õppijatest
olid parimad nooremaednikud, kergerõivaste rätsepate ning arboristide ees.
Kriisiaegsete ja kriisijärgsete tegevuste taustal olid meie tublimad praktikakorraldaja
Pille Nurmberg ja osakonnajuhataja asetäitja Tiina Kolga, kes andsid oma parima, et
kõik lõpukursused saaksid lõpetatud ning jätkukursused ka oma aasta õppeplaani
tehtud. Suur tänu kõikidele meie õpetajatele, kes oma töötunde lugemata saavutasid
õppijatega õpiväljundid. Siin tahaks ära tuua ning tänada veel ehitusvaldkonna
juhtõpetajat Janek Klaamast ja kutseõpetaja Vilve Holzbergi leidlikkuse ja
ettevõtlikkuse eest praktiliste tundide läbiviimisel. Tunnustan bioloogia, geograafia
õpetaja Allan Lorentsit, kes pidas vastu tohutu koormuse distantsõppe perioodil.
Keevitusõpetaja Viktor Iljin korraldas kriisi ajal praktilist individuaalõpet oma isiklikus
töökojas, kuna koolimaja oli õppeks suletud, hõlbustades sellega õpilaste hilisemat
toimetulekut. Elektroonikavaldkonna juhtõpetaja Enno Puidet ja matemaatikaõpetaja
Mati Mettus tegid tööd distantsõppe perioodil väga suure pühendumusega, ja mis oli
väga tähtis - nad olid alati õpilase jaoks olemas. Hea tagasiside eest õpilastele kui ka
rühmajuhendajatele said kiita metallide tehnoloogia õpetaja Ilmar Eek, eesti keele
õpetaja Sirje Parrol ning inglise keele õpetaja Piret Laan. Kaks viimati nimetatut, lisaks
eesti keele õpetaja Piret Mühlberg tegid väga sisuka aasta rühmajuhendajatena pälvides
kolleegide tunnustuse ning tänusõnad.
Lõpetuseks oli väga eriline aasta ja kasutades inglaste väljendit – Kõik, mis ei tapa, teeb
meid tugevamaks, nii ka koolielus. Õpetajad said küll suurema koormuse kui
harjumuspärane, aga ka palju tarkust distantsõppe ning e-õppe läbiviimiseks. Oleme
tulevasteks katsumusteks täna rohkem valmis kui enne.
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Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavarühm
Rita Pilsner, õppekavatöörühma juht
Aasta möödus tegusalt ja huvitavalt. Pideva õppe- ja kasvatustöö kõrval toome välja
mõned huvitavamad saavutused ja tegemised.
Meie ÕKTR kõige suurema kogemuse ja staažiga kutseõpetaja Mati Koitmäe pälvis
Pärnumaa parima kutseõpetaja tiitli. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses töötab Mati
aastast 2004 mootorsõidukijuhi õpetajana ja rühmajuhatajana. Tema algatusel loodi
2008. aastal PKHK juurde autokool, mis alustas eesmärgistatud tegevust, et pakkuda
koolis õppivatele noortele võimalust omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi
oskused. Mati on pühendunud, järjekindel ja nõudlik õpetaja, kes oma ettevõtliku
eeskujuga õpilaste hulgas on loonud eeldused ja hoiakud vastutustundliku käitumise
kujunemiseks sh mootorsõidukijuhi liikluskäitumise kujunemiseks.
Tugev konkurents tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas on pannud ettevõtted omavahel
järelkasvu nimel pingutama. Noorte innustamiseks pani Amserv Pärnumaal
autoerialade õppijatele välja tuhande eurose stipendiumi, saajaks meie teise kursuse
autotehniku õpilane Agnes Hunt. Jätkuv koostöö kooli ja ettevõtlusmaailma vahel on
meie jaoks äärmiselt oluline.
https://www.amservauto.ee/amservist/uudised/show/news/70/Amserv-hakkabtoetama-P-rnumaa-Kutsehariduskeskuse-autoeriala-ppureid
Aasta üheks eesmärgiks oli töömaailma külalislektori kaasamine õppeprotsessi, see
meil ka õnnestus. Mooduli Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused õpetamisesse
kaasasime ettevõtte esindajaid Volvo Estonia OÜ-st. AT-19 õpilased osalesid ka Pärnu
erinevates autoettevõtetes vaatluspraktikal, mis oli neile väga arendav.
Sügisel 2019 toimus Autokutseõppe Liidu MTÜ poolt korraldatud seminar, kus teemal:
kutseõpetajate koostöö arendamine õppekavade rakendamisel, jagasid oma kogemusi
meie õpetajad ettekandega inglise keele (sh ka teiste üldainete) lõiming autoerialadel.
Toimusid kooli kutsevõistlused. Osalesid esimese ja teise kursuse õpilased (1. koht
Joosep Kuslap, 2. koht Aigar Blande, 3. koht Tanel Tagaküla) (1. koht Marek Lilleväli,
2. koht Kaspar Tõnismaa, 3. koht Leonard-Juri Malinovski). Pärnu tehnoloogiapäevade
raames viisime läbi töötoa garaažitöö korraldusest. Huvi oli suur, osales 12 õpilast
erinevatest koolidest.
Jätkame ka tegevust erinevates projektides. Seekord loome digitaalset õppevara
mootorsõiduki tehnikutele elektriauto teema õpetamiseks.
Alustasime koostöös OÜ Quadrivega elektriauto ehitamise projekti. Selle käigus
luuakse lihtsate lahendustega väike elektrisõiduk, mis oma ülesehituselt ja
juhtimisloogikalt sarnaneb päris elektriautoga.
Erilist rõõmu valmistas Kuldõuna tiitel meie projektile Modern Study Materials for Car
Technician.
https://archimedes.ee/aasta-opirande-edendaja-ja-aasta-opirandur-valitud-ningkuldounad-omanikudleidnud/?fbclid=IwAR2mWED6PjHtkkej_sRWpjSj9Floy3zr2ZbJjzsEPIa_M7xHEo3
Fj63vOpQ
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Kevad 2020 tõi meile Covid-19 eriolukorra. Õppetöö tuli ümber korraldada. Paljudele
õpetajatele ja õpilastele oli distantsõppele minek uus väljakutse. Saime hakkama. Selle
kinnitamiseks on kutseeksamite tulemused, mis olid väga head.

https://archimedes.ee/wp-content/uploads/2015/11/kuldoun_mini.jpg
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Mehaanika ja metallitöö õppekava töörühm
Lembit Miil, õppekavatöörühma juht

Mehaanika ja metallitöö õppekavatöörühm on ikka samas koosseisus: Piret Laan, Sirje
Parrol, Urmas Rebas, Siimo Lopsik, Ilmar Eek ja Lembit Miil.
2020. aastal lisandus ettevõtjate poole pealt perioodiliselt meie endine õpetaja Taivo
Kaelep, meie endine õpilane Erki Lebedev ja riigikaitse õpetusse Margo Metsar.
2020. aasta kevadel lõpetas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses viies lend keevitajaid
ettenähtud mahus õpingud ning 2020.a. lennust 5 õpilast sooritas edukalt nii kooli kui
ka riikliku kutseeksami Tartu Kutsehariduskeskuses. Kolme aasta jooksul saadud
teadmiste ja oskustega omistasid 5 õpilast Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase (EKR)
4. kvalifikatsiooni.
Esimest korda alustas õppegrupis KVÕ–20 veebruaris 2020 11 õpilast töökohapõhises
õppes keevitaja tase (EKR) 3 kvalifikatsioonile.
2020. aasta kevadel jäid kahjuks ära traditsioonilised kutsevõistlused „Noor Meister
2020” ja „Viru Welder 2020”.
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Pildil vasakult esimene Kristjan Kaldma KV – 18 õppegrupist. Juhendajateks olid õpetajad Urmas Rebas
ja Viktor Iljin.

2020. aastal koostöös ettevõtetega, ettevõtete ja täiskasvanute osakonnaga täienes
metallitöökoja
materiaal-tehniline
baas
uute
keevitusaparaatidega,
keevitussimulaatoritega ning koostöös Kaitseressursside ametiga täienes tehniline baas
riigikaitseõpetuse aine läbiviimiseks. Kõikides Pärnumaa Kutsehariduskeskuse uutes
õppekavades on sotsiaalainete moodulis sees 1 EKAP (26 tundi) aine riigikaitse alused.
Lisaks saavad õpilased valida valikainena riigikaitse õpetuse 3 EKAP (78 tunni) mahus.
Lihtsamaks on läinud arvutiõpetuse ja valikaine AutoCAD masinjoonestamise
õpetamine, kuna oleme saanud uued arvutid varustada kaasaegsete AutoCAD 2020
programmidega.
Tänu Kaitseressursside ametile käisid valikainena riigikaitseõpetuse valinud
õppegrupid liikmed 2019. a. sügisel Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Eesti
Sõjamuuseumis.
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Eesti Sõjamuuseumis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis
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Külastati Pärnu Muuseumi.

Osalemine kevadel 2020 Tapa Kaitseväe linnaku lahtiste uste päevadel ja Tartu
laskevõistlustel jäid kahjuks ära.
Täiskasvanute osakonnaga on pidev koostöö täiend- ja ümberõppe osas keevitajatele ja
masinjoonestajatele. Lisaks riiklikele õppekavadele 2019. aasta sügisel saime kinnitust
keevitaja 60 EKAP töökohapõhise õppe ja joonestaja edasijõudnutele lühiõppekavale,
millega alustatakse õpet koostöös töötukassa ja ettevõtetega november 2020. Pakkuda
on ikka 120 tunnine keevitajate lühiõppekava.
Aasta 2013-2020 on olnud murranguline õppekavade ja kutsestandardite osas. Püüti
välja töötada uued riiklikud õppekavad keevitajatele ja koostelukkseppadele. Lisandus
mitmeid uusi õpipoisiõppe õppekavasid. Koostöös SA INNOVE esindaja ja teiste
ettevõtete esindajatega toimusid ümarlauad, kus arutati uute õppekavade sisu üle ning
arendati uusi õppekavasid. Koostöös INNOVE–ga teostati õppekava kaardistamine.
Ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse mehaanika- ja metallitöö õppekava rühm koos
Tehnikaõppe osakonna juhataja Jüri Puidetiga andis oma panuse uute lühiõppekavade
loomisele. Õppekavatöörühma juht osaleb HARNO–s uue „Keevitus– ja metallitööd“
riikliku õppekava väljatöötamisel.
Õppeaasta on olnud edukas ka mehaanika- ja metallitöö õppekava töörühmale.
Uuendati eksamikeskuse tunnustamisotsused, mis annavad õiguse keevitaja,
koostelukksepa ja APJ pinkidel töötajate koolituse lõpetanutele koolipoolseks
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eksamineerimiseks ka 2021. aastal. Õpetajatele on toimunud erialased ja
pedagoogilised täiendkoolitused Tallinna Ülikoolis.
Kõikidel õpetajatel on läbitud iga-aastane arenguvestlus. Osaleti kolme eriala
kutseõpetajaga erialasel täiendkoolitusel.
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Ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavatöörühm
Janek Klaamas, õppekavatöörühma juht
1.septembril 2019. aastal alustasid ehitusvaldkonna, esimeste õppegruppide õpilased
õpinguid uute väljundipõhiste õppekavade alusel: kivi-ja betoonkonstruktsioonide
ehitaja, palkmaja ehitaja, ehitusviimistleja ning puitkonstruktsioonide ehitaja.
Õppekavarühm alustas tööd kvaliteedihindamis raporti koostamisega, mis saadi valmis
ja esitati Kutsehariduse hindamisnõukogule. Peale kvaliteedi hindamise aruande
esitamist, toimus 15. oktoobril 2019 hindamiskülastus.
Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu
otsustas (18.12.2019) viia läbi järgmine õppekavarühma kvaliteedihindamine
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Ehitus- ja tsiviilrajatise õppekavarühmas kuue aasta
pärast.
18. veebruaril 2020 toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Pärnumaa ehitusettevõtete
esindajatega ümarlaud, kus tutvustati kvaliteedi hindamise aruannet ja hindamise
nõukogu otsust ning arutleti edasisi koostöövõimalusi
Võistlused:
17.-19. detsember 2019 osalesime Viljandi Kutseõppekeskuses võistlusel ,,Jõulu
Kellu’’.
Ehitus õppekava töörühma õppijatest osalesid koolisisestel võistlustel nelja õppekava
esindajad:
ehitusviimistlejad,
puitkonstruktsioonide
ehitajad,
kivija
betoonkonstruktsioonide ehitajad ja palkmajaehitajad, kes selgitasid välja oma ala
parimad.
18. veebruaril 2020 toimusid Järvamaa Kutsehariduskeskuses viiendad ülemaalised
plaatimisvõistlused, millest võtsid osa 13 võistkonda.
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Märtsis 2020 sulges Eesti Vabariik piirid Covid-19 tõttu, samuti eestisiseselt kõik
haridusasutused, mille tulemusena algas ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
distantsõpe, mis kestis mai keskpaigani. Ära jäid vabariiklikud kutsevõistlused ,,Noor
Meister’’. Naastes asusime õppetööd hajutama tehes kokkuleppeid ettevõtete ja
eraisikutega viies praktilise töö koolimajast värske õhu kätte, takistades nii suurte
masside kogunemist ja võimaliku viiruse levikut.
Koolitused ja lõpetajad:
2020. aasta veebruaris toimus Tartus uue õppeinfosüsteemi TAHVEL koolitus, kus
ehituse õppekava töörühmast osales Janek Klaamas.
5. juunil 2020 toimusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseeksamid, kus
ehitusviimistlejad sooritasid kutseeksamid sajaprotsendiliselt (maaler esmatase 4 ja
plaatija esmatase 4).
Puitkonstruktsioonide ehitajad ja betoonkonstruktsioonide ehitajad sooritasid
ehituspuuseppa, müürsepa ja betoneerija esmataseme kutse eksamid.
2017. aasta sügisel alustas Tallinna Ülikoolis Kutsepedagoogika bakalaureuseõppes
õpinguid kutseõpetaja Vilve Holzberg, kes kaitses edukalt bakalaureuse lõputöö ja
lõpetas 2020. aasta kevadel õpingud bakalaureusekraadiga.
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Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm
Kristjan Leotoots, õppekavarühma juhataja
2019/2020 õppeaastal jätkasime eelneval õppeaastal alustatud õppe-kasvatustöö
komisjonide läbiviimisega. Eelneval õppeaastal saadud tulemuste põhiselt oli see
mõjusam kui otse õpilaste suunamine koolisiseste tugiteenuste juurde. Tänu sellele
oleme suutnud hoida väljalangevusprotsenti tublisti alla kooli keskmise.
Antud õppeaastal sai edukalt läbi viidud ka avatud uste päev, mille raames erialast
huvitatud õpilased said Maili Soopõllu juhendamisel läbi proovida
operatsioonisüsteemi paigaldamist. Samal ajal toimusid paralleelselt “IT Juunior” ja
“IT Seenior” kutsevõistlused, mille raames selgitasime välja parimad esimese ja
viimase kursuse õpilased.

Foto: Kutsevõistlus “IT Juunior”

Kahjuks eriolukorra tõttu Noort Meistrit ei toimunud, aga see toimub 2020/2021
õppeaasta sügisel. Sellegi poolest oli IT-18 õpperühma õpilastel võimalus osaleda
võistlusel “Küberpähkel”, mis toimus 2019. aastal TalTech Mektory majas.
Seal osales üle-eestiliselt rohkem kui 50 kooli. Meie kooli võistkond sai kutsekoolide
arvestuses 3. koha ja üldarvestuses 17. koha. Antud võistlust aitasid korraldada ja läbi
viia töörühma kaks õpetajat: Kristjan Leotoots ja Oliver Kikas
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Foto: „KüberPähkel 2019“

Antud õppeaastal olid ka väga positiivsed meie kutseeksami tulemused. Neid sooritas
31 õpilast, kellest 29 said kutsetunnistuse. Tegemist on viimase 5 aasta parima
sooritusega.
Antud õppeaasta suurimaks teoks võib pidada mitmete uute õppekavade ja
kvaliteedihindamise aruande koostamise. Lõime kolm uut õppekava.
Riikliku õppekava muutumise tõttu sai tehtud 2 uut IT-Nooremspetsialisti õppekava ja
esmakordselt avasime IT erialal 5 taseme jätkuõppe õppekava “IT-Turvaspetsialist”.
Kõik õppekavad said esimese korraga kinnitatud ja nendel on õppetööd ka alustatud.
Lisaks lõid 2 töörühma liiget Pärnus Noorte- ja innovatsioonikeskus HUUB all
“Hackerspace”, avatud koha, kus toimuvad erinevad IT-alased üritused ja kus
prototüüpimisest ja muust sarnasest huvitatud inimesed on teretulnud enda ideid
realiseerima.
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Foto:“Hackerspace”
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Metsanduse ja aianduse õppekavatöörühm
Erna Gross, õppekavatöörühma juht
Õppeaastal 2019-2020 oli metsanduse ja aianduse ÕKTR eelkäijateks kaks eraldi
üksust: aiandus ja metsandus. ÕKTR kutseõpetajatest on koosseisuline töötaja Erna
Gross ja mittekoosseisulised Kaja Hiie, Arnold Schmidt, Arne Oad ja Ats Mölder.
Metsanduse ja aianduse ÕKTR kvaliteedi hindamine 2019. aasta sügisel osutus
oodatult edukaks - Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse
hindamisnõukogu otsustas viia läbi järgmise õppekavarühma kvaliteedi hindamise
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse metsanduse ja aianduse õppekavarühmas kuue aasta
pärast.
Õppeaasta oluline sündmus oli nooremaedniku õppekava õpilaste 100% kutseeksami
sooritamine, eksamil osales 15 õpilast õpperühmast AÕ-18. Kutseeksam toimus
Tallinna loomaaias.
Arboristi õppekava 4 lõpetajast sooritas kutseeksami 3 õpilast, õpperühm ARÕ-18.
Eksam toimus Luua Metsanduskoolis.
Jätkus ÕKTR materiaal-tehnilise baasi täiendamine.
Nooremaedniku eriala õpilased võtsid kutseõpetaja Erna Grossi juhendamisel osa
jõululaadalt uudse oasise-disainkuusega.
Toimusid traditsioonilised nooremaedniku eriala õppekavajärgsed õppekäigud 27
ettevõttesse.
Arboristi eriala õpilased jätkasid ka 2019-2020 õppeaastal õppetöö läbiviimist Pärnu
linna objektidel kutseõpetajate Arne Oadi ja Ats Möldri juhendamisel.
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Valmisid uued õppekavad: arborist, tase 4 ja nooremaednik, tase 3.
Kutseõpetaja Erna Gross osales riiklikus õppekavatöörühmas, töö tulemusena valmis
aednik, tase 4 õppekava.
18.12.2019 alustas õpperühm AÕ-19 (nooremaednik, tase 3) ja 27.01.2020 ARÕ-20
(arborist, tase 4).

ÕKTR PRÕM praktikajuhendajad on koolitatud ning ettevõtted on tunnustatud
(ettevõtteid vähemalt 45). Koostöö ettevõtetega suurepärane, praktikud on kaasatud
õppetöö läbiviimisesse.
Õpperühma AÕ-18 õpilane Anu Aleste ja õpperühma ARÕ-18 õpilane Tauri Mikk
osalesid õpirändes Hispaaniasse.
ÕKTR teeb koostööd tehnikaõppeosakonna teiste ÕKTR-ga, näiteks kõrgpeenrakastide
valmistamine ja paigaldamine koostöös ehituse ja tisleri valdkondadega.
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Puitmaterjalide töötlemise õppekavatöörühm
Janek Suu, õppekavatöörühma juht
Õppekavarühmas
viidi
õpet
läbi
kahel
õppekaval:
tisler,
(Eesti
kvalifikatsiooniraamistiku) EKR tase 4 (õppegrupid: T-19, T-18 ja T-17. Kokku 30
õpilast) ja CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 (6 õpilast).
Tänu eriolukorrale riigis 2020 aasta kevadel, esitas aasta suure väljakutse nii õpilastele,
kui ka kutseõpetajatele. Nii vajutas distantsõpe oma pitseri ka suve hakul 2020
toimunud kutsekvalifikatsioonieksami tulemustele - tisleritest lõpetas 2020 aasta juunis
6 õpilast, neist 2 riikliku kutsetunnistusega.
CNC töötlemiskeskuse operaatoritest lõpetas veebruaris 4 õpilast, 3 neist sooritasid
riikliku kutseeksami.
Korraldasime tisleritele koolisisese kutsevõistluse, kus võitjaks osutus Armin-Mairon
Ardoja T-17 õppegrupist.
Korraldati mitmeid täiskasvanute täiendkoolitusi: mööbli tasapindade kaunistamine
intarsia tehnikas (Urmas Ailt); puittoodete valmistamine (Urmas Ailt, Enn Kiviselg);
CNC algõpe (Mart Tehu) ja mööbli korrastamine (Enn Kiviselg).
Õppeaastal soetasime koostöös täiendus- ja ümberõppeteenistuse ja ITõppekavatöörühmaga laserlõike ja -graveerimise pingi, mis avardab võimalusi puidu
töötlemisel.

Foto: Pliiatsitops 4mm paksusest kase ristvineerist
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Elektroonika ja energeetika õppekavatöörühm
Enno Puidet, õppekavatöörühma juht

Õppeaasta 2019/2020 hinnanguks töörühma arvates on 4. Kõik olulisemad punktid said
täidetud niivõrd kui Covid-19 lubas, ehk teise poolaasta tegevused jäid ära.
Meie saavutused:
Muudetud sai uus õppekava FEL fotoelektriliste energiatootmisseadmete paigaldaja,
mille uus nimetus on „Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja“.
Lõpetajaid oli 6. Tänu ühele eelmise aasta lõpetajale, kes lõi juba õpingute käigus oma
firma, mis nüüdseks on ka elektroonika ja energeetika õppekavatöörühma vajadusel
praktikabaasiks.
Simulaatorite hange, eelneval õppeaastal, aitas kaasa uuel õppekaval (FEL) õppivate
õpilaste edukale õpetamisele. Enamus projektiga hangitud stende on seotud siseelektriku erialaga. Nende täismahus kasutamine eeldab aega õpetajatel stendidega
tutvumiseks: tarkvara + tehnika.
Kooli sisemised kutsevõistlused jaanuaris lõppesid tulemusega:
Elektroonikud:
1. Rainer Hints
2. Nikita Sinkarjov
3. Riivo Link
Siseelektrikud:
1. Arti Tugedam
2. Karmo Nairis
3. Artur Natjažkin
„Noor Meister 2020“ võistlus jäi ära.
Elektrikute
vabariiklik
kutseeksam
toimus
teistkordselt
Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses, eksami läbiviimine läks edukalt.
Riikliku meetme PRÕM raames on elektroonikas toimunud pidev koostöö täiendõpe
elektroonikatööstuse ettevõtetega. Pidevalt omandab lisateadmisi õppegrupid mahus 10
kuni 15 õpilast. Lisaks on toimunud rida lisakoolitusi elektroonikatööstuse töötajatele
läbi täiendus- ja ümberõppe teenistuse ürituste.
Osaleme ka Eesti Elektroonikatööstuse Liidu töödes ja tegemistes läbi liidu liikmeks
olemise. See tähendab osalemist liidu korraldatud üritustel, koolitustel, võistlusel
„Instrutec“. Seal saavutas meie kooli võistkond meeskondliku III koha.
Koos täiendus- ja ümberõpe teenistuse on viidud läbi kursus „B1 kategooria elektriku
ettevalmistus“. Tänu lisaõppele läbisid eksami ka FEL õpilased, kelle kutseeksam
koosneski elektriku eksamist, sest „Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja“ erialal ei ole
vabariigis ametlikku kutseandjat. Kuigi on Kutsekoja kaudu koostatud kutsestandard.
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Kavatsesime külastada Müncheni „Taastuvenergeetika“ messi koos FEL-20
õppegrupiga, mis aga jäi ära viiruse tõttu.
Projektipõhise lahendusena ehitati ümber Innovatsiooniklassi (A020) elektriühendused
ja teostati muud sellega seotud tööd. Klassis toimus reaalne elektriinstallatsiooni
paigaldamine vastavalt tellimusele.
Aasta kokkuvõttes võib öelda, et saime hakkama vaatamata Covid-19 mõjule.
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Tekstiili töötlemise õppekavarühm
Heli Sakk-Hännikäinen, õppekavarühma juht
Tekstiili töötlemise õppekavarühma kuulus 2019/20 õppeaastal kaks tunniandjat Annely Mohnja ja Kristiina Reier ja 7 õpetajat - Heli Sakk-Hännikäinen, Rein Volberg,
Ülle Pikma, Anu Laas, Eesi Rosenberg, Maie Jesjutina ja Külli Šorin.
Õppekavarühmas õpivad 2019/20 õppeaastal õppurid kahel õppekaval: kergete rõivaste
rätsep ja rätsep-stilist (spetsialiseerumisega naiste ülerõivaste õmblemine) EKR tase 5.
ÕKR-s alustas Kergete rõivaste rätsep õppekaval teine lend ning rakendus ja lõpetas
Rätsep-stilisti õppekaval esimene lend.

Rätsep-stilisti erialal J. Pertel poolt valmistatud õppetööd. (Pildi autor J. Pertel)

Õppeaasta algul osalesid kutseõpetajad eriala võrgustiku kokkusaamisel. Õpilased
võtsid osa kooli spordipäevast, läbides Jaansoni raja. Sügise saabumist ja ülemaailmset
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õppimise päeva tervitasid rätsepad koolis õmmeldud rõivaste moedemonstratsiooniga
aulas koos juuksuri ja iluteeninduse õppekavatöörühmaga teemal „Uued kuued“.
Täiskasvanuõppe nädalal "Teadmiste ööl" korraldati soovijatele õpituba, kus valmistati
rõivaaksessuaare ja kaetud nööpe tikkimistehnikas. Esimese kursuse õppija
demonstreeris mini kangastelgedel vöö kudumist. Õpilased panustasid ürituse lõpus
korraldatud oksjonil oma valmistatud õmblustöödega.
Esimese kursuse kergete rõivaste rätsepa eriala õppurid võtsid osa TÕF ANDRAS poolt
korraldatud üleriigilisest õpitunnist ja võitsid tunnist tehtud videosalvestuse eest
eriauhinna. Salvestatud õpitunnis valmistati riidest kanditud lõikeservadega poekotti.
Rätsep-stilisti eriala õppurid Ilona ja Catri tegid koostööd noore andeka moedisaineri
Sandra Ojamaaga, valmistudes esikmudelite lõiked ja prototüübid lasteriiete
kollektsioonile "Apokalypsis Kids". Kollektsioon telliti Katari ja turustati seal Harrodsi
kaubamajas.
Õppeaasta üheks eesmärgiks oli tutvustada rätsepa eriala maakonna koolide õppuritele.
Toimus töötuba "Gaalaõhtu seeliku kavandamine ja mulaažmeetodil modelleerimine".
Hilissügisel oli üks Pärnu gümnaasiumi õpilane õpilasvarjuks eriala tundides, et saada
ülevaade eriala tegevusest ja praktika tundidest.
Eriala populariseerimiseks korraldas õppekavarühm kaubanduskeskuses Port Artur
stiilinõustamise ja õmblustehnoloogiapäeva, kuhu olid ka kutsutud koostööpartnerid,
tööandjate esindajad, eriala toetajad, praktikajuhendajad, õmblusfirmade esindajad.
Õpilased said firmade Vectron, Typical masinate ja GBOS laserlõikurite tutvustuse
ning kohale toodud masinate demonstratsiooni – testiti erinevaid materjale, sai
õmmelda uutel seadmetel ning esitada tekkinud küsimusi. Töörühm korraldas
koolisisesed kutsevõistlused kergete rõivaste rätsepa eriala õppuritele. Õmmeldi laste
kleite.
Koos õpilastega külastati Pärnu õmblusettevõtteid Trimtex, Protex Balti, Bambu ja
Wigens. Märtsi alguses korraldas õppekavarühm Sloveenia projektipartneritele
külastuse Trimtexisse ja Protex Balti Pärnu filiaali.
Kutseõpetajad Heli ja Kristiina osalesid koostöökohtumisel Tenerifel Erasmus+
projektiga VEST. Eriala kutseõpetaja Heli stažeeris augustis Gunnar Lõhmuste ja Aare
Pulga ateljees rätsepatöö alal.
ÕKR-s rakendus 2 erinevat täiendus- ja ümberõppe õppekava:
•
Õmblemise algõpe ja parandustööd 26t
•
Lõigete konstrueerimine ja modelleerimine 60t
Tagasiside kursusele oli kõrge.
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Üleriigilise eriolukorra ajal toimusid koosolekud Google Meet keskkonnas ja
õpilastega toimus suhtlus lisaks ka Vocaroo ja Facebooki kinnises grupis. Õppeaasta
oli edukas, töörohke ja inspiratsiooni andev.
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LISA 1 Uute õpilaste vastuvõtt arvudes
KUTSEKESKHARIDUSÕPE

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA, PÕHI- JA KESKHARIDUSE BAASIL
KUTSEÕPE

75

ÕPPEKA

POPULAARSEMAD VIIS ÕPPEKAVA VIIE AASTA PÕHIKONKURSSIDE
ALUSEL (2016-2020)

2016

majutusteenindus
IT-süsteemide nooremspetsialist
ehitusviimistlus
sõiduautotehnik
keevitaja

2,20
1,97
1,60
1,57
1,20

raamatupidaja
ärikorralduse spetsialist
juuksur
kosmeetik
IT-süsteemide nooremspetsialist

4,80
2,73
2,31
2,19
1,80

2017

IT-süsteemide nooremspetsialist
ehitusviimistlus
sõiduautotehnik
toitlustusteenindus
turismiettevõtte teenindaja

2,10
1,20
1,13
0,90
0,83

kosmeetik
IT-süsteemide nooremspetsialist
juuksur
raamatupidaja
hooldustöötaja

2,06
1,87
1,75
1,17
0,88

2018

IT-süsteemide nooremspetsialist
turismiettevõtte teenindaja
keevitaja
sisetööde elektrik
ehitusviimistlus

1,73
1,50
1,27
1,27
1,20

ärikorralduse spetsialist
kosmeetik
IT-süsteemide nooremspetsialist
juuksur
raamatupidaja (tasuline)

2,80
2,75
2,20
2,13
1,17
76

2019

2020

IT-süsteemide nooremspetsialist
turismiettevõtte teenindaja
mootorsõidukitehnik
(spetsialiseerumine
sõiduautotehnik)
keevitaja
kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitus; sisetööde elektrik;
toitlustusteenindus

1,48
1,35

ärikorralduse spetsialist
kergete rõivaste rätsep

2,67
2,15

1,34
1,31

kosmeetik
IT-süsteemide nooremspetsialist

1,69
1,60

1,00

raamatupidaja

1,18

majutusteenindus
IT-süsteemide nooremspetsialist
mootorsõidukitehnik
(spetsialiseerumine
sõiduautotehnik)
sisetööde elektrik
ehitusviimistlus

1,60
1,53

kosmeetik
ärikorralduse spetsialist

2,75
2,60

1,37
1,20
1,08

tegevusjuhendaja
kergete rõivaste rätsep
sekretär

1,93
1,38
1,33
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Lisa 2 Tublimate tunnustamine
I koht
● Jelena Kurman - koolisisene pagar-kondiitrite kutsevõistlus, kondiitrite
võistluse I koht
● Elisabeth Palmissaar - koolisisene pagar-kondiitrite kutsevõistlus, pagarite
võistluse I koht
● Kiara Suie (esimene kursus), Maris Paas (teine kursus) ja Lisete Truu (kolmas
kursus) - majutusteeninduse koolisisene kutsevõistlus, I koht
● Marii Hansalu - hooldustöötajate koolisisene kutsevõistlus, I koht
● Joosep Kuslap - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, I koht
● Marek Lilleväli - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, I koht
● Rainer Hints - elektroonikute koolisisene kutsevõistlus, I koht
● Arti Tugedam - siseelektrikute koolisisene kutsevõistlus, I koht

II koht
●
●
●
●
●
●
●

Vladyslava Turchyn – „Noorkokk 2020“, koka eriala, II koht
Saima Mihkelson - hooldustöötajate koolisisene kutsevõistlus, II koht
Aigar Blande - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, II koht
Kaspar Tõnismaa - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, II koht
Kristjan Kaldma - „Noor Meister 2020” keevitaja eriala, II koht
Nikita Sinkarjov - elektroonikute koolisisene kutsevõistlus, II koht
Karmo Nairis - siseelektrikute koolisisene kutsevõistlus, II koht

III koht
● Kristiina Kingo ja Maarja Tammann - vabariiklik kutsemeistrivõistlus
ärikorralduse spetsialisti erialal, III koht
● Tiivi Makarov - hooldustöötajate koolisisene kutsevõistlus, III koht
● Tanel Tagaküla - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, III koht
● Leonard-Juri Malinovski - autotehnikute koolisisene kutsevõistlus, III koht
● IT-18 õpperühm - osales võistlusel “Küberpähkel“ III koha
● Riivo Link - elektroonikute koolisisene kutsevõistlus, III koht
● Artur Natjažkin - siseelektrikute koolisisene kutsevõistlus, III koht
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LISA 3 PKHK KOOSSEIS seisuga 01.01.2020
PKHK koosseisu nimestik seisuga 01.01.2020
1 Riina Müürsepp
2 Elve Lääts

Direktor
Direktori asetäitja finants- ja haldusalal
ADMINISTRATIIVTEENISTUS

3
4
5
6

Ella Laur
Eda Amur
Kaja Sau
Hele-Ly Selge

Personalijuht
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Töökeskkonnaspetsialist
Kantseleijuhataja
ARENDUSOSAKOND

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Thea Tammeleht-Abraham
Johanna Kommer
Kadri Riitsaar
Anu Kukk
Liisi Kruusimägi
Teele Luks
Karmen Torin
Kai-Tõe Ellermaa
Rita Mändla
Kaie Laur
Eda Tiismaa
Janek Leppnurm
Kaivo Paal

Osakonnajuhataja
PRÕM projekti koordinaator
Projektide koordinaator
Projektide koordinaator
Projektijuht
Projektijuht
Projektijuht
Huvijuht, muusikaõpetaja
Ringijuht
Raamatukoguhoidja
Vanemraamatukoguhoidja
IKT spetsialist
IKT spetsialist

ÕPPE- JA TUGITEENISTUS
20
21
22
23
24
25
26

Helke Heinmets
Kersti Karu
Lisette Kandima
Marina Skljarenko
Marina Jaani
Kristi Lorents
Leili Ruul

Õppe- ja tugiteenistuse juhataja
Õppe- ja karjäärinõustaja
Õppe- ja karjäärinõustaja
Õppenõustaja
Õppekorralduse spetsialist
Õppekorralduse spetsialist
Õppekorralduse spetsialist
TEHNIKAÕPPEOSAKOND

27
28
29
30
31
32

Jüri Puidet
Tiina Kolga
Urmas Ailt
Priit Auväärt
Ilmar Eek
Karli Edo

Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
Õppetöökoja juhataja/kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Erna Gross
Heiki Haas
Vilve Holzberg
Jarmo Kask
Oliver Kikas
Enn Kiviselg
Janek Klaamas
Ingrid Kruusla
Mati Koitmäe
Margus Kasekamp
Piret Laan
Mihkel Lembit
Kristjan Leotoots
Lembit Lill
Siimo Lopsik
Allan Lorents
Lembit Miil
Piret Mühlberg
Genno Niider
Pille Nurmberg
Reet Näär
Ene Parmas
Sirje Parrol
Ülle Pikma
Rita Pillisner
Enno Puidet
Urmas Rebas
Eesi Rosenberg
Heli Sakk-Hännikäinen
Maili Soopõld
Siim Soopõld
Värdi Soomann
Mario Susi
Janek Suu
Karlo Tamm
Elje Teesalu
Üllar Tornik
Rein Volberg

Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja, õppetöökoja juhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktikakorraldaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja

TEENINDUSÕPPEOSAKOND
71
72
73
74
75
76
77

Riina Tõnsing
Helen Maripuu
Hevelin Antsmäe
Urmas Einbaum
Kaire Evert
Õnne Ennusaar
Aime Harjakas

Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
Rühmajuhataja
Peakokk
Toitlustusjuht
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
80

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Heli Hinrikson
Ruth Ilves
Maie Jesjutina
Aino Juurikas
Terje Jürgens
Sven Jürgenson
Malle Kallus
Mija Kelli
Tiina Kiibus
Ülle Kivisild
Ille Kukk
Ly Kukk
Helina Kruusmaa
Endla Kuura
Anu Laas
Ruth Leping
Marina Madisson
Anne Metsmaa
Mati Mettus
Stella Nuust
Janne Ojala
Viive Ollo
Reet Parik
Reet Parind
Peep Peetersoo
Ingrid Ploom
Hiie Põldma
Kaie Pärn
Annely Raev
Edith Rozentov
Ingrid Schumann
Kristel Sepp
Terje Steinberg
Marian Solovjova
Külli Song
Külli Šorin
Taisi Talviste
Sirje Tamm
Riina Tomast
Karin Torin
Sergei Tšekmarjov
Heili Västrik

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Köögitööline
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Praktika juhendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktikakorraldaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
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TÄIENDUS- JA ÜMBERÕPPE TEENISTUS
120
121
122
123
124

Sirje Pauskar
Heleri Heinla
Gerli Ollino
Kadi Laidvee
Erkki Koitmäe

Teenistuse juhataja
Täiendusõppe koolitusjuht
Täiendusõppe koolitusjuht
Sekretär
Autokooli sõiduõpetaja
MAJANDUSOSAKOND

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Katrin Koidumaa
Siire Tõrva
Tiiu Orgvee
Raivo Jürgens
Ain Pinsel
Ave Aal
Eldi Toompalu
Ülar Toompalu
Kaido Koodi
Merike Saal
Maia Lang
Kersti Tõnisson
Taimi Kurel

Finantsjuht
Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu kasvataja
Õpilaskodu administraator
Õpilaskodu administraator
Õpilaskodu puhastusteenindaja
Majandusjuht
Remonditehnik
Administraator
Administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja
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LISA 4 2019/2020 õa lõpetajad
Perekonnanimi

KEÕ-19
Arukask
Engman
Isop
Jürs
Köster
Luhka
Tann
Tsukker
Uudikas

Kutsekvalifikatsioon

kiituskiri/ Lõpetamise
tänukiri käskkirja
kuupäev

27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019
27.09.2019

Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase
Kelner, 4. tase

V-17
Mägi
PM-18
Agar
Lätt
Milvek
Saar
Vare
AÕ-18
Aleste
Kaelep
Kallaste
Kold
Koodi
Laimets
Leinus
Martinson
Noormaa
Peterson
Rästas
Vaima
Valgenberg
Vokk
Vont

01.10.2019

Palkmajaehitaja, tase 3
Palkmajaehitaja, tase 3

25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019
25.10.2019

Palkmajaehitaja, tase 3

Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3
Nooremaednik, tase3

kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri

22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
22.11.2019
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CNC-19s
Liiv

CNC puidutöötlemiskeskuse
operaator, tase 4

28.02.2020

Nõmm

CNC puidutöötlemiskeskuse
operaator, tase 4

28.02.2020

Ott

CNC puidutöötlemiskeskuse
operaator, tase 4

28.02.2020

Puusepp

CNC puidutöötlemiskeskuse
operaator, tase 4

28.02.2020

H-19
Joa
Kiis
Seiler
Vanatoa

Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5
Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5
Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5
Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5

28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020

Dubrovin

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Eggert

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Eggert

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Herne

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Jänes

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Kask

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Kimmel

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse;
Elektroonikakoostude koostaja (ekr
tase 2) osakutse

07.04.2020

ÕEL-19
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Koov

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Künnap

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Loorents
Mäerand

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020
07.04.2020

Otsmann

Kaablikoostude koostaja (ekr tase 2)
osakutse

07.04.2020

Priidik

Kaablikoostude koostaja (ekr tase 2)
osakutse

07.04.2020

Rajamäe

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse;
Elektroonikakoostude koostaja (ekr
tase 2) osakutse

07.04.2020

Rebane

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Retsnik

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Sutt

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Tammela

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020

Tivik

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse;
Elektroonikakoostude koostaja (ekr
tase 2) osakutse

07.04.2020

Tõnissaar

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse

07.04.2020
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Viires

Elektroonikaseadmete koostaja (ekr
tase 2); Kaablikoostude koostaja
(ekr tase 2) osakutse;
Elektroonikakoostude koostaja (ekr
tase 2) osakutse

07.04.2020

BTÕ-19
Kilkson
Künnapas
Leesment
Lõhmus
Mailaan
Muru
Rais (Raist)
Reepalu
Reilent
Reinumäe
Tuulik

Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4
Bürootöötaja, tase 4

01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

AT-17A

Harjakas
Kivimäe
Kollin

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

Laansoo

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

10.06.2020

Miländer

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

10.06.2020

Pajuste

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

kiitusega

10.06.2020

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

kiitusega
kiitusega

10.06.2020
10.06.2020

kiitusega

10.06.2020
10.06.2020

Suuk
Türin-Mölder

Võsumets
Õismets

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4
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HT-18
Aleksejeva
Hansalu
Kuvaldina
Leetus
Makarov
Mihkelson
Männik
Orav
Ots
Suurkivi

Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4

tänukiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
tänukiri
kiituskiri
kiituskiri

S-18
Dello
Hanson
Kaljumägi
Koppel
Lääts
Mitt
Mitt
Tarasjuk

Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5

10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

PK-17
Anbus
Anijärv
Haava
Kiviselg
Matusevitš
Ossipova
Siimann
Tammann

Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4
Pagar, tase 4, Kondiiter, tase 4

12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020

kiitusega

kiitusega
kiitusega
kiitusega

10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

MK-18
Aas
Ennula
Grandberg
Liiva
Marjak

Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5
Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5
Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5
Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5
Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5

12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
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Täht
Õismets

Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5
Klienditeenindaja kaubanduses, tase
4; Müügikorraldaja, tase 5

12.06.2020
12.06.2020

AT-17B

Algre

Holzberg
Kodu

Kodu

Koiksar
Madison

Püssim

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

kiitusega

16.06.2020

17.06.2020
17.06.2020

kiitusega

16.06.2020

16.06.2020
16.06.2020

Mootorsõidukitehnik, tase 4
spetsialiseerumine sõiduautotehnik,
tase 4

16.06.2020

IT-17
Blank

16.06.2020

Erismaa

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Gridassov

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Jaaniste

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Janis

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Jets

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Jürisoo

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Käärats

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

Lepik

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

Lorents

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020

kiitusega

16.06.2020
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Paju
Pupp
Raiend
Roosnupp
Saar
Sai
Sepp
Soovik
Tuisk
Täker
Üpraus
LT-17
Garanin
Kristal
Köösel
Lillemäe
Nurk
Orav
J-18
Link
Nõmm
Rets
Štšerbakova
Tornik
Tsukker
Viltmann
T-17
Ardoja
Kiltmaa
Luist
Puusepp
Saal
Soobik

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020
16.06.2020

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

16.06.2020
16.06.2020
kiitusega

16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4

Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4

Tisler, tase 4

Tisler, tase 4

16.06.2020

30.06.2020
16.06.2020
16.06.2020

kiitusega

16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
16.06.2020

22.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
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VE-18
Adams
Kaar
Kaskla
Laev

Väikeettevõtja, tase 5
Väikeettevõtja, tase 5
Väikeettevõtja, tase 5
Väikeettevõtja, tase 5

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

ÄK-18
Kalda
Kingo
Kotter
Kovaltšuk
Lilletai
Linn
Ojasoo
Sidron
Tammann
Tiismaa

Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5
Ärikorralduse spetsialist, tase 5

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020

Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3
Abikokk, tase 3

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020

EL-17
Aria
Aria
Jaakson

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020

Lepp

Elektroonikakoostude koostaja, tase
2 osakutse

22.06.2020

Mitt

Elektroonikakoostude koostaja, tase
2 osakutse

22.06.2020

AK-19
Artemjeva
Jõesaar
Kemenev
Käänik
Raag
Riibak
Riis
Roosileht
Tammer

Pani
Raid
Saar

Elektroonikakoostude koostaja, tase
2 osakutse
Elektroonikakoostude koostaja, tase
2 osakutse

kiitusega
kiitusega

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
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ITK-18
Ankuhin
Harju
Jets
Lapkin
Lumiste
Perle
Pruul
Ree
Rosenberg
Räppo
SEL-17
Aasalaid
Jürgens
Kallas
Kaup
Lautri
Looring
Pukk
Sindonen
Sipp
Tuulik
Tõns

IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist,
tase 4

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020
22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020

kiituskiri

22.06.2020
22.06.2020

Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4
Sisetööde elektrik, tase 4

kiitusega

22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
26.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
22.06.2020
26.06.2020

E-17
Hunt
Ilbi
Lants
Liivaste
Logberg
Sillaots

Betoonkonstruktsioonide ehitaja,
tase 4
Müürsepp, tase 4
Müürsepp, tase 4
Betoonkonstruktsioonide ehitaja,
tase 4

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
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Tammine
Tuulmees
EP-17
Ahi
Hiob
Joa
Kadarik
Kaljulaid
Laadre
Päärmann
Randoja
K-17A
Dubrovski
Elmend
Fogelberg
Glynskykh
Hartwich
Janemägi
Lissov
Mahnov
Mängel
Oeselg
Rezev
Roosimaa
Saat
Smoljaninov
Suur
Särev
Tšitškan
K-17B
Allik
Kolla
Lehtemaa
Lushchikov
Möldre
Omõševa
Peegel
Petrov

Betoonkonstruktsioonide ehitaja,
tase 4
Betoonkonstruktsioonide ehitaja,
tase 4

26.06.2020
25.06.2020

Ehituspuusepp, tase 4

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega

kiitusega

kiitusega

kiitusega

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

kiitusega

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
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Sein
Tšernoutski
Tšernoutski
Turchyn
Unt

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

kiitusega

RS-19
Alber
Henriksoo
Karu
Kimmel
Kuusk
Mohnja
Nõmm
Pertel
Piirsalu
Taggo

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020
25.06.2020

V-17
Abramov
Anton
Elblaus
Hoff
Järvik
Kõiv
Lehtla
Leist
Lükk
Meresaar
Meriste
Merkuri
Oks
Olgo
Ruul
Tõnisson
Vaher

Plaatija, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Plaatija, tase 4
Maaler, tase 4

KV-17
Fosti
Ramst
Tamm
Ilves
Orlovski

Keevitaja, tase 4
Keevitaja, tase 4
Keevitaja, tase 4
Keevitaja, tase 4
Keevitaja, tase 4

kiitusega

26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
31.08.2020
31.08.2020
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TT-17
Antsu
Avamets
Hinno
Jääger
Kaasikoja
Kleine
Krimm
Kurrik
Kuusik
Kõrgekivi
Laur
Lehtsaar
Puusepp
Tilsen

Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Abikelner, tase 3
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Abikelner, tase 3
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4
Abikelner, tase 3
Kelner, tase 4
Kelner, tase 4

ARÕ-18
Enno
Niidumaa
Niidumaa
Vinkel
ILT-18
Akkaja
Babenjuk
Hannus
Juhanson
Jõgi
Kullerkupp
Künnapas
Moon
Moon
Rõbasova
Siig
Tselma
Tähiste
Väli
RA-18
Bender
Jaanson
Karjus

kiitusega
kiitusega

kiitusega

30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5
Kosmeetik, tase 5

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5

02.07.2020
02.07.2020
03.07.2020
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Karro
Kiis
Kuusk
Laanepõld
Lindmaa
Ojaste
Riik
Suluste
Teekivi
MT-17
Adams
Blumbach
Heinsoo
Kallaste
Kruusmaa
Loorents
Paalberg
Põder
Raudkivi
Rehe
Ševtsova
Tammik
Tigane
Truus
Tuulik
FEL-19
Auväärt
Lusik
Mander
Pint
Susi
Tamm

Raamatupidaja, tase 5

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5

Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4

kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega

kiitusega
kiitusega

kiitusega

02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020
02.07.2020

24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
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