
Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Majutuse-ja toitlustuse valdkonna ümarlaua protokoll

Pärnu, 17.03.2022

Algus kell 13:00, lõpp kell 15:15

Asukoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, ruum B307

Juhatas: Riina Tõnsing

Protokollis: Helen Maripuu

Võtsid osa:

Eda Amur (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Hevelin Antsmäe (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Sven Azojan (Cafe Grand, Maria talu)

Eleri Cortina (Tartu Ülikool Pärnu kolledž)

Kristjan Heamäe (Eesti Töötukassa)

Heleri Heinla (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Ulvi Kass (Sanatoorium Tervis AS)

Mart Kukk (Villa Wesset)

Edgar Maier ( Poisi Eine)

Helen Maripuu (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Gerli Mets (Eesti Töötukassa)

Ave Mere (Taastusravikeskus Viiking AS)

Merilin Mäe (Pärnu Linnavalitsus)

Sirje Pauskar (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Peep Peetersoo (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Hiie Põldma (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Tiia Pärna (Koidulapark Hotell OÜ)

Riina Rand (Hotell Victoria, Cafe Grand, Maria talu)

Anne Roosipõld (Tartu Ülikool Pärnu kolledž)

Helen Rosme (Gastronoom)

Katrin Ruumet (Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus)

Mairo Soomets (Uueda puhkekeskus)

Taisi Talviste (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Karin Torin (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)



Karmen Torin (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)

Kati Uus-Soomets (Uueda Puhkekeskus)

Sven-Erik Volberg (Ammende Hotell OÜ)

Päevakord:.
1. Ajurünnak: Koostöö-ettevõte-kool (Thea Tammeleht-Abraham, Arendusosakonna

juhataja)

2. Majutamise- ja toitlustamise õppekavade tutvustus (Taisi Talviste ja Endla Kuura,

Õppekavatöörühma juhid)

3. Täienduskoolitused, selle vajadused ja koostöö (Sirje Pauskar, Täiendus- ja ümberõppe

teenistuse juhataja) 

4. Praktikakorraldus ja planeerimine (Karin Torin, Teenindusõppeosakonna

praktikakorraldaja)

5. Erasmus + välispraktikad ning praktikandid (Karmen Torin, Projektijuht)

6. Koostöö erialade populariseerimisel. (Eda Amur, Turundus- ja kommunikatsioonijuht) 

Arutati:
1. Ajurünnak: Koostöö-ettevõte-kool
Täpsemalt saab ajurünnaku tulemustega tutvuda siin
Olulisemad ettepanekud:

● Õpilaskodu võiks olla suvel praktikantidele avatud;
● Aktiivsem koostöö kooli ja ettevõtete vahel- loengud ettevõtetesse, töövarju päevad

ettevõtetes, praktikud kooli õpetama ja ettevõtteid tutvustama, luua koostööpartnerite
võrgustiku meililist;

● Rohkem praktikat ettevõtetes.

2. Majutamise- ja toitlustamise õppekavade tutvustus
Taisi Talviste - 22/23 õppeaastal avame vastuvõtu järgnevatele erialadele:
Abikokk, tase 3-1 aasta, põhihariduse nõudeta (ainult eriala)
Kokk, tase 4- 3 aastat, põhihariduse baasil (kutsekeskharidus)
Kelner, tase 4-3 aastat, põhihariduse baasil (kutsekeskharidus, eriala toitlustusteenindus)
Kokk, tase 4- 2 aastat, põhihariduse baasil (ainult eriala)
Kool lõpeb kõikidel õppekavadel kutseeksamiga.
Ettevõtjad on oodatud õpperestoranidesse juhendajateks tulema (nii õppekööki kui
teenindusse), link registreerimiseks
31.03.2022 toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses gala õhtusöök, mida korraldavad
majutuse ja toitlustuse õppekava õpilased. Tööandjad on oodatud osalema-
https://www.vabalaud.ee/et/event/830

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GBOZGgsK1M3b7Y0YCT2nfq1Zcl6xiKdu
https://docs.google.com/document/d/1sfM94T_naFgbCBm3oZuy6KgscpJiV0yvQlCjkc8r_DA/edit
https://www.vabalaud.ee/et/event/830


Riina Tõnsing - Majutusteenindus, tase 4- 3 aastat, põhihariduse baasil (kutsekeskharidus)
Turismiettevõtte teenindaja, tase 4- 1 aasta, keskhariduse baasil (ainult eriala)
Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5- 1 aasta, 4. tase või vastavad kompetentsid (ainult eriala,
majutusettevõtte juhtimine). Õppekava on koostatud koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga.
Töökohapõhise õppe rakendamine ei ole olnud väga edukas, kuna tööandjate poolt ei ole
tulnud piisavalt õppijaid. Töökohapõhises õppes õppimisel on õpilastel raskusi
praktikakohtade leidmisega kuna tööandja peab praktikandile maksma ka palka.
Kooli kvaliteedinäitajateks on kutseeksamite sooritamine, kutsevõistluste tulemused.
Suurköögi tundidel on õppeprotsessis oluline osa, kuna suurköök teeb süüa tervele
kooliperele. Lisaks teevad koka õpilased iga nädal restoranipäeva, kuhu on oodatud ka
kliendid väljaspoolt kooli.

3. Täienduskoolitused, selle vajadused ja  koostöö
Sirje Pauskar- oleme Töötukassa koolituskaardi partner, seega põhiliselt maksab
täiendkoolituste eest Töötukassa või õppija ise. Võimalus on osaleda ka „Tööta ja õpi“
programmis, mis toetab töötajaid oskuste ja teadmiste värskendamisel, toetatavad valdkonnas
tulenevad OSKA raportist. Koolitusele suunab õppijaid Töötukassa karjäärinõustaja.
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel on võimalus läbi viia tasuta koolitusi, ootame
tööandjate ettepanekuid, milliseid koolitusi on vaja. Koolituste läbiviimise aeg on
august-detsember.

4. Praktikakorraldus ja planeerimine
Karin Torin-  praktika korraldus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses:
1. õpilane leiab praktikakoha;
2. täidetakse praktikakoha taotlus – ettevõtte esindaja täidab ja saadab õpilasele, õpilane
saadab koolile;
3. sõlmitakse kolmepoolne praktikaleping. Kõigepealt tuleb sõlmida praktikaleping ja siis
alles läheb õpilane ettevõttesse praktikale.

Praktikajuhendaja saab lingi ja sellelt näeb juhendit ja praktika päevikut, lõpus täidab ettevõtte
juhendaja hindamisvormi.
Praktika lõpus toimub praktika kaitsmine, kuhu on ka tööandjad ja ettevõtte poolsed
juhendajad oodatud.

2022/23 praktikaperioodid leiad siit

30.03 praktikabörs, 21.03 anda teada kes soovivad osaleda kell 11-13 B303
25.03 ja 01.04 9.00-14.30 praktikajuhendajate koolitus (sotsiaalsed pädevused) Viive Einfeldt.

5. Erasmus + välispraktikad ning praktikandid
Karmen Torin- ettevõttepoolse praktikajuhendaja õpiränne on tööandjatele võimalus
rahvusvaheliseks enesetäiendamiseks. Ettevõttel on võimalus saata töötaja, kes on õpilasi
praktikal olles juhendanud, ka õpirändesse.

https://drive.google.com/drive/folders/1GBOZGgsK1M3b7Y0YCT2nfq1Zcl6xiKdu


Ootame ettevõtteid ka välisõpilasi praktikale võtma. Õpilase majutuse- ja elamiskulud on
tasutud projektist. Ettevõttele muid kohustusi ei teki, kui ainult praktikandile kvaliteetset
praktikakohta pakkuda. Ettevõtte selle eest eraldi tasu ei saa.
Lisainfo jagamiseks teeme ettevõtjate listi, et info kõigi huvilisteni jõuaks.

6. Koostöö erilade populariseerimisel
Eda Amur - turunduskampaania, mis tooks kasu mõlemale osapoolele, ristturundus.
Mõlemad pooled on pildis ning ühine hääl on tugevam.
Ettevõtjate poolne mentorlus ja ettevõtete poolsed stipendiumid on võimalused koostööd
arendada. Ettevõte võiks võimalusel tublide praktikantide/vilistlaste tegevust praktika ajal
kajastada sotsiaalmeedias või jagada meiega nt pildimaterjali, saaksime ise kajastada.
Ettevõtetele mõeldud infopäev. Võimalus oma tegevust tutvustada ning rääkida nt
praktikavõimalustest antud ettevõttes.

Riina Tõnsing- Teie ettepanekud õppe planeerimisel on oodatud – praktikad, valikained
jms. Hetkel valmistame ette järgmise aasta vastuvõttu.
Järgmine ümarlaud – oktoober 2022.

Otsused:

1. Kooli poolt luuakse ettevõtetele meililist, mille kaudu infot jagada.

2. Järgmise õppeaasta (2022/2023) praktikaperioodide toimumise osas on ettepanekud

oodatud kuni 31.03.2022 praktikakorraldaja Karin Torinile karin.torin@hariduskeskus.ee

3. Järgmise õppeaasta (2022/2023) ettepanekud valikõpingute teemadeks on oodatud

kuni 31.03.2022 osakonnajuhataja Riina Tõnsingule riina.tonsing@hariduskeskus.ee

4. Järgmine ümarlaud toimub oktoobris 2022.

mailto:karin.torin@hariduskeskus.ee
mailto:riina.tonsing@hariduskeskus.ee

