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1. Kohapeal algatatud teemad 

 

KUULATI: 

1. Kohapeal algatatud teemad 

1.1. Meeli Kaldma - nagu näete, on meie uus koosseis natukene muutunud, tere tulemast 

kõigile.  

Tänasel koosolekul tuleb teil valida endi hulgast esimees, aseesimees ja esindaja(d) kooli 

nõukokku. 

Marje Riis - minu ettepanek on, et esimehena jätkaks Tanel. 

Meeli Kaldma - tihedalt ei pea liikmed koos käima, mina pakun välja 3 korda aastas, nii 

et võtke see ka otsustamisel arvesse. Mulle oleks suureks abiks, kui ma saaksin igal 

koosolekul teie käest viimast informatsiooni, mis vahepeal liitudes ja töövaldkonnas 

toimunud on, sest teie olete see vahelüli liitude ja kooli vahel. 

Marje Riis- lisan siia juurde, et nõunike kogu roll on töömaailma ja kooli sidusus, 

nõuandva osa osakaal on varasemast suurem. Juhtimist on koolis viidud 

laiapõhjalisemaks, sest õppenõukogu asendab kooli nõukogu, kuhu sisse kirjutatud 

õpilasesindus; nõunike kogu on siis endise nõukogu asemel. Kuna õpilased on haaratud 

nõukogu töösse, siis see eesmärki eriti ei täida, sest õpilased ei pruugi hoomata kõiki 

teemasid. 



Meeli Kaldma - meil on nüüd 7 liikmeline juhtkond ja 24 liikmeline kooli nõukogu. 

Järgmine kooli nõukogu koosolek on 19. veebruar, olete kõik oodatud osalema. 

Tanel Keres - olen nõus esimehe kohuseid täitma, aga minu ettepanek on, et poole aasta 

pärast võiks üle vaadata esimeheks olemise, sest olen seda meelt, et see võiks olla 

tööandjate esindaja. 

Meeli Kaldma - järgmine koosolek on 7. mai, siis on natuke varavõitu, ülejärgmisel 

koosolekul 30. septembril oleks sobivam aeg üle vaadata. 

Marje Riis - mis 2014. aasta tööplaaniga saab? 

Tanel Keres - 2013. aasta tööplaani täitmise ülevaade on valmis ja 2014. aasta sihid 

panime paika novembri koosolekul eelmise koosseisuga. 

Meeli Kaldma - kooli nõukogu ja nõunike kogu protokolle näete te kooli kodulehelt 

parooliga sisenedes, mis ma teile annan. 

1.1.1. Otsustati: esimeheks määrata Tanel Keres, aseesimeheks määrata Jaan Marjundi ja 

esindajateks määrata  kooli nõukogus kõik nõunike kogu liikmed, kes on alati oodatud 

koosolekutele. 

 

1.2. Ülevaade hetkeolukorrast. 

Meeli Kaldma - praegu käib töö õppekavade uuendamisega. Õppekavarühmad jaotati 

ümber, seega alates 01.09.2014 pole meil enam koduteeninduse valdkonda, jääb kokku 3 

valdkonda, milleks on toitlustus- ja majutusteenindus, toiduainetöötlus ja kaubandus. 

Meie elu teeb lihtsamaks, et on 3 õppekavarühma aga teispidi raskemaks, et mida teha ja 

kuidas valdkonnasiseselt.  

Õppekavad tuleb uuendada,väljundipõhiselt ümber kirjutada. Uutest õppekavadest 

uuenduslikemana tooksin välja toateenija ja vanemkelneri õppekava. On olemas ka juba 

abikokk, mis oli esialgselt mõeldud rohkem immigrantidele, aga kuna neid kokku ei 

tulnud, siis avati rühm erivajadustega inimestega. Kelnerite õppekava on uuendatud, 

lisandunud on ka puhastustööde juhtimine. 

Oleme majja toonud projekti raames külalisrektoreid töömaailmast. Koolitused on 

spetsiifilised ja väga huvitavad õpilastele, sama projekti raames lähevad õpetajad 

stažeerima. 

Andrus Laaniste - stažeerimist peaks toimuma rohkem just tööandjate juures, sest 

õpetajal võiks ju olla side töömaailmaga. 

Reelika Eerik - olen ka seda meelt, käisin ise eelmisel suvel stažeerimas sihilikult 

väljaspool Tallinna ja see oli väga hea kogemus. Varsti tuleb Kelnerite Liiduga 

koolituspäev õpetajatele, kus võtame praktiliselt läbi erinevad teemad, saadame kuulutuse 

peagi laiali. 



Meeli Kaldma - võite osaleda kooli õppekavade koostamise ümarlaudadel ja märtsis on 

eeldatavalt meil praktikajuhendajatele üritus, kus ka võimalus osaleda. 

Õpetajate stažeerimine, tööandjatega koostöö on tähtsad teemad, millest peame veel 

rääkima. 

 

1.3. Meeli Kaldma - hetkel üritame kokku panna uut arengukava projekti. Kava keskne 

lähenemiskoht on, kuidas õpilasi õpetada nii, et nad lõpetaksid nominaalajaga ja 

omandaksid nii tööalased kui ka elukestva õppe oskused, mis aitavad tööturul hakkama 

saada. Samuti on päevakorral VÕTA integreerimine tavaõppesse. Aprilli lõpuks peaks 

esimene draft olema valmis, seekordne dokument sisaldab konkreetseid indikaatoreid ja 

konkreetseid tulemusi tegevuste kaupa. 

 

1.4. Tanel Keres - palju õpilasi on praegu ja mis on nende saavutused? 

Meeli Kaldma - hetkel õpib koolis 911 õpilast ja 07.02. lõpetas kooli 86 õpilast. 

Õpilased saavutasid AEHT-l väga häid kohti, koka eriala õpilane Sofia Vakulich võitis 

kulla, Kristo Lassi teenindaja hõbemedali, Anni Peebo kondiiri võistlusel pronksi. Igalt 

võistluselt, kus osalesime, medaleid saime, seega oli edukas aasta. 

18.02. toimub majas Kuldne Kulp ja 19.02. kelneri võistlus. 

Märtsis on Noore Meistri võistlus näituste väljaku paviljonis, mida tasub vaadata, kui 

enne pole käinud. Teeme praegu eeltöid ja reklaami ja valmistume võistlusteks.  

Kahjuks alles pärast Noore Meistri võistlusi on meia majas (ka Tartus ja Kuressaares) 

õpetajate liitude ühenduste koostöökogu infopäev, kus õpetajad tulevad meile õpilasteks, 

et tavakooli õpilaseni jõuaks teadmine, mida me siin kutsekoolis teeme. 

Midagi konkreetset tuleb teha, et leida just need õpilased, kes on erialast huvitunud. 

 

1.5. Tanel Keres - kuulaks siis veel, kuidas eelmise aasta eelarvega hakkama saite? 

Meeli Kaldma - jäime omavahenditega 22 000 € plussi. Riigieelarve kulutasime viimseni  

ära, sellel aastal tuleb ca 144 000 € juurde, mis on põhimõtteliselt õpetajate palgatõus. 

Eelmise aasta probleem oli selles, et kulutasime töötasudeks rohkem ca 80 tuh €, mis tuli 

võtta osaliselt omavahendite arvelt. Kui siiani oli meil eelarves planeeritult teenida 

omavahendeid  umbes 742 000 € suuruses, siis tegelikult teenisime ca 900 000, aga kulus 

see ära nii töötasueks kui ka majanduskuludeks, nüüd tuleb analüüsida, millele me 

kulutasime 150 000 rohkem, kui planeerisime. 

Marje Riis - kas catering’id on saavutanud taseme, mida ootasite? 

Meeli Kaldma- catering’id on selle juba ületanud. Hostel ja catering on hakanud hästi 

tööle. Isegi see abi, et riik andis juurde õpilaskodule 17 000 €, oleme palgafondiga ikkagi 



22 000 € osas miinuses, aga kui arvestada juurde tulud, siis oleme plussis. Iga asja kohta 

teeme alati ka analüüsi. Näiteks analüüsisime seda, kui palju inimesed said täiendavaid 

tasusid eelmise aasta jooksul: õpetajad, juhid, töölised. Õpetajad said nt üsna palju 

lisatasusid, vaja analüüsida, kas neid oleks võimalik lülitada põhipalga koosseisu. 

Analüüse teeme selleks, et inimesed näeksid, kui palju moodustab palgast täiendav tasu, 

mis arvutatakse täpselt õigel ajahetkel õigete andmetega, see omakorda motiveerib ja on 

õiglane. 

Saadan teile hiljem e-postiga meie senised analüüsid. 

Järgmine koosolek toimub 6. mai 2014 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija 
           


