EKKA juhataja korraldus nr 1-19/82/2019

Kutseõppe kvaliteedi hindamises 2019 teisel poolaastal osalevad koolide õppekavarühmad, hindamiskülastuse ajad ja hindamiskomisjonide
koosseisu kinnitamine
ESF programmi „Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine“ 2014-2020.1.05.005.01.15-0002 raames kinnitan kutseõppe kvaliteedi hindamises
2019 teisel poolaastal osalevad koolide õppekavarühmad, hindamiskülastuste toimumise ajad ja hindamiskomisjonide koosseisud (komisjonide
esimehed, liikmed ja sekretärid) seisuga 09.09.2019 järgnevalt:
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Õppeasutus
Luua
Metsanduskool

Õppekavarühmad
1. Reisimine, turism
ja vaba aja
veetmine
2. Metsandus
Hindamiskülastuse nädal
23.-25.09

Komisjoni koosseis
1. Eda Anton - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
kauaaegne Tartu KHK kvaliteedijuht, haridusasutuste sisehindamise nõunik, ETKA Andras
piirkonna koolitajate töötoa eestvedaja
2. Reet Taimsoo - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutseõppe koolitusjuht, osalenud
kutseõppe rahvusvahelises hindamises
3. Riina Muuga - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Järvamaa KHK tugitalituse juhataja, osalenud kutseõppeasutuse kvaliteediauhinna
projektis assessorina
4. Indrek Jänes - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetooli juhataja, kutseõpetaja (organisatsiooni kultuur
ja organisatsiooniline käitumine/juhtimine), ärikorraldus- ja turundusvaldkonna praktika
juhendaja
5. Rainer Laigu - komisjoni liige, metsanduse valdkonna tööandjate esindaja
Riigimetsa Majandamise Keskuse tootmis- ja finantskontroller (sh organisatsiooni
sisehindamine), metsakasutuse spetsialist
6. Maarika Toomel Naagel - komisjoni liige, loodusturismi valdkonna tööandjate esindaja
Pärimusmatkad/Viitong Reisid OÜ, asutaja ja tegevjuht, lepinguline õppejõud Mainori
Kõrgkoolis, olnud turismierialade õppejõud TTÜ Kuressaare Kolledžis,
Riia erakõrgkoolis Turiba; lõputööde juhendaja; osalenud loodusgiidide täiendõppe
programmi koostamise töörühmas, turismierialade õpetajate ümarlaudadel ja
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Tallinna
Teeninduskool

1. Majutamine ja
toitlustamine
Hindamiskülastuse nädal
23.-25.09
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Juuksurite Erakool
„Maridel“

1. Juuksuritöö ja
iluteenindus
Hindamiskülastuse nädal
23.-27.09

täiendkoolitustel
1. Eve Holsmer - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
Räpina Aianduskooli õppekorralduse spetsialist; SA Innove ESF meetme "Kvalifitseeritud
tööjõu pakkumise suurendamine" projektitaotluste ja SA Archimedes projektitaotluste
hindaja, osalenud toitlustuserialade RÕK ja kutseõpetaja kutsestandardi loomise
töörühmas
2. Jekaterina Masenko - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
EKKA hindamiskoordinaator, tudengite ja õpilaste kvaliteedivõrgustiku juht
3. Viktoria Timohhina - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Ida-Virumaa KHK kutseõpetaja, praktika- ja grupijuhendaja teeninduse valdkonnas,
turismikorraldaja ja reisikonsultandi erialadel, osalenud kooli õppekavade väljatöötamises
4. Indrek Kivisalu - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Foodstudio Tallinn OÜ juhatuse liige/tegevjuht; meisterkokk EKR tase 5; koka eriala
kutsestandardite ja riiklike õppekavade väljatöötamise töörühmade liige
5. Peep Peetersoo - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Hotell Pärnu restorani vahetuse vanem, Pärnumaa KHK kutseõpetaja, Eesti Kelnerite Liidu
liige - kutsekomisjoni ja eksamikomisjonide liige
6. Aime Vilgas - komisjoni liige, majutamise ja toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Strand AS tegevdirektor; EAS alustavate ettevõtjate mentor; praktikajuhendaja,
kutseõppeasutuse nõunike kogu liige, EKKA kutseõppe kvaliteedi hindamise
arendustöörühma liige
1. Ene-Mall Vernik-Tuubel - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
kauaaegne kutseõppe ekspert, haridusasutuste sisehindamise nõunik
2. Andra Õismaa - komisjoni sekretär, tööandjate esindaja, kutseõppe ekspert
AS Medicum Tervishoiuteenused koolituskeskuse juht, õendusjuht, juhatuse liige; kuni
2011 Tallinna Tervishoiu KK õppejõud ja õppetooli koordinaator; haridusteaduse MA
(andragoogika); Eesti Õdede Liidu pädevuse hindamise komisjoni liige; omistatud
pädevustasemed: õde tase IV; täiskasvanute koolitaja tase VI; ETKA Andras kutse
hindamise komisjoni liige
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Haapsalu
Kutsehariduskeskus

1. Ehitus ja
tsiviilrajatised
Hindamiskülastuse nädal
1.-4.10
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Kuressaare
Ametikool

1. Juuksuritöö ja
iluteenindus
2. Majutamine ja
toitlustamine
3. Reisimine, turism ja
vaba aja veetmine

3. Kertti Viru - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Eesti Juuksurite Ühenduse tegevjuht, juuksur tase 4 ja 5 kutsekomisjoni esimees; TTHK
ettevõtlusmooduli õpetaja
4. Renaldo Paabel - komisjoni liige, tööandjate esindaja
C.U.T salong salongijuht, meisterjuuksur, koolitaja, praktikajuhendaja, olnud juuksurite
võistlustel kohtunik; Hispaania Arona juuksurite koolis eksami hindamiskomisjonis
5. Piret Kesküla - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Profitest OÜ juhatuse liige, Eesti Kosmeetikute Liidu esinaine, kutsekomisjoni liige
1. Tarmo Lige - komisjoni esimees, tööandjate esindaja
RKAS AS Kinnisvara arenduse- ja ehituse projektijuht; TTÜ Avatud Ülikool ehituse juhtimise
lektor, olnud Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kutsestandardite töörühma ja kutsekomisjoni
liige
2. Eduard Brindfeldt - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Tallinna Tööstushariduskeskuse mehaanika-, elektroonika ja IT valdkondade juhataja;
olnud EKKA kutseõppe kvaliteedi hindamise arendustöörühma liige
3. Ulvi Noor - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Ehituskooli metoodik, infokeskuse juhataja, praktikakorralduse juht
4. Katrin Kivisild - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
SA Innove ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ programmijuht; Practicegate OÜ
ettevõtte looja ja üks omanikest; kuni 2014 Tartu KHK kutseõpetaja, täiskasvanute
koolitaja
5. Enn Tammaru - komisjoni liige, tööandjate esindaja
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse haridusekspert; Eesti Ehitusettevõtjate
Liidu kutsekomisjoni liige, Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni hindamisekspert
1. Sirje Rekkor - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika lektor, SA Innove õppekavaarenduse ekspert;
majutamise ja toitlustamise, toidustööstuse ja turismierialade riiklike õppekavade
töörühmade liige ja juht, olnud EKKA kutseõppe kvaliteedi hindamise arendustöörühma
liige
2. Ülle Ojamäe - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
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Hindamiskülastuse nädal
7.-11.10

3.

4.

5.
6.
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Kehtna
Kutsehariduskeskus

1. Majutamine ja
toitlustamine
Hindamiskülastuse nädal
7.-11.10

1.

2.
3.
4.
5.
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Kehtna
Kutsehariduskeskus

1. Ehitus ja
tsiviilrajatised

1.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppedirektor, VÕTA võrgustiku ja Eesti ECVET ekspertgrupi
liige
Riinu Raasuke - komisoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Majanduskooli arendusosakonna juht, kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonna
ainete õppejõud; osales 2017-2019 Erasmus+ VET Learing Community projektis, mis
keskendus kaasavale haridusele, EQAVET ja EQUASS kvaliteedisüsteemidele
Rudolf Visnapuu - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
„Estonia Spa Hotels AS, Restoran NOOT peakokk; Eesti Hotellide- ja Restoranide Liidu kokk
tase III, IV, V kutsekvalifikatsiooni kutsekomisjoni liige/esimees, täienduskoolitaja ja
praktikajuhendaja
Monika Sooneste – komisjoni liige, reisimise ja turismi valdkonna tööandjate esindaja
Eesti Giidide Liit juhataja
Kristi Jürma - komisjoni liige, juuksuritöö valdkonna tööandjate esindaja
OÜ Gaius juhatuse liige, juuksur; JEM Ilusalongi omanik ja tööandja; kutseõppeasutuste
juuksuriõpilaste praktikajuhendaja
Maret Õunpuu - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
OÜ Õunpuu koolitused koolitaja, konsultant; lektor, toitlustus- ja teenindusvaldkonna
kutsestandardite ja -eksamite töörühma liige; EHRL kutsekomisjoni liige, kutsevõistluste
hindaja
Tiia Bach - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, hindamiskoordinaator
Ena Drenkhan - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tartu Rahvaülikooli projektijuht, MA koolijuhtimises, kutseõpetaja
Rene Uusmees - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Restoran MEKK peakokk; praktikajuhendaja, TLÜ kutsepedagoogika magistrant
Ritta Roosaar - komisjoni liige, toitlustamise valdkonna tööandjate esindaja
Plusprisma OÜ, kohviku Komeet tegevjuht; koolitaja, osalenud kutsestandardite, riiklike ja
kooli õppekavade väljatöötamises
Kalle Toom - komisjoni esimees, kutseõppe ekspert
Räpina Aianduskooli direktor; kutseõpetaja loodusfotograafia, keskkonnakaitse õppekaval,
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2. Arhitektuur ja
linnaplaneerimine
Hindamiskülastuse nädal
7.-11.10

2.

3.
4.

5.

haridusvaldkonna kvaliteedijuhtimise täienduskoolitaja, olnud EKKA kutseõppe kvaliteedi
hindamise arendustöörühma liige
Karmen Selter - komisjoni sekretär, kutseõppe ekspert
Viljandi Kutseõppekeskuse arendusjuht, kuni 2018 pehme mööbli valmistaja
kutsekomisjoni esimees, koolide sõltumatu välishindamisekspertide töörühma liige SERPI
projektis 2014 – 2016
Leho Lilleorg - komisjoni liige, kutseõppe ekspert
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli automaatika- ja ehituserialade juht
Mairolt Kakko - komisjoni liige, geodeesia valdkonna tööandjate esindaja
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ tegevjuht
täiendkoolituse lektor TTÜ-s, Eesti Geodeetide Ühingu poolt korraldatud koolitustel;
osalenud geodeedi, maamõõdutehniku, maamõõtja ja maakorraldaja kutsestandardite
väljatöötamises; valdkonna kutsekomisjoni liige ja juht; Eesti Geodeetide Ühingu
liige/juhatuse liige; Euroopa Geodeetide Ühenduse delegaat, asepresident;
praktikajuhendaja
Meelis Kann - komisjoni liige, ehituse valdkonna tööandjate esindaja
Nordecon AS kvaliteediprojektijuht, kvaliteediosakonna juhataja, hoonete ehituse divisjoni
juht

Heli Mattisen, EKKA juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
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