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Tallinna Teeninduskooli kooli nõunike kogu 

koosoleku protokoll nr 1-5/2 

 

 

Tallinn      8. detsember 2015    

     

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.30 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Tanel Keres, Jaan Marjundi, Viiu Magnus, Marje Riis, Marika Vihermäe, Toomas Undusk, 

Reelika Eerik 

Puudus: Andrus Laaniste  

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

1. Eelarvevahendite kasutamisest 

2. Arengukava 2016-2020 uuendused 

3. Kohapeal algatatud teemad 

 

KUULATI: 

1. Eelarvevahendite kasutamisest 

Meeli Kaldma- saatsin teile tabelina eelarvevahendite seisu (lisatud protokollile). Kulukohad, mis on 

üle läinud, on punase miinusena näha. Personalikulud lähevad üle, sest planeerisin neid juba aasta 

alguses veidi üle, tasuda saame ülekulu omavahenditest. Inventari ülekulu osas peame analüüsima, kas 

küsimus on selles, et ostsime rohkem inventari või kulus see inventari hooldusele. 

Omavahendid peaksid eelarveliselt täis tulema, hetkeseis ca 800 tuh €, kuid võib juhtuda, et 

omavahendid jäävad natuke alla prognoosi. Praegu jälgin igapäevaselt meie kulusid ja tulusid. 

Marje Riis- toetuste rahad, kas õpilasi on piisavalt toetatud? 

Meeli Kaldma- sõidusoodustustega tegime väga täpse analüüsi, 290 õpilast võiks taotleda, aga taotleb 

ca 130. Paljud käivad järelikult autoga ja ilmselt ei saa taotleda tagasi. Õppetoetustega on niimoodi, et 

see sõltub ikka õppeedukusest. Meil on nüüd uus moodulite süsteem ja esimesel hindamisnädalal 

pidime välja arvama ja õppetoetuse maksmise lõpetama päris paljudel, aga me ei saa ka väga leebed 

olla. Ennistamise tingimus on, et eelmise perioodi võlgnevusi ei tohi olla. Detsembri väljamakse on 

veel tegemata ja üks väljamakse tuleb veel eritoetuste osas. 



Tanel Keres- kas sinu kooli puhul ongi nii, et riigieelarvega hakkama ei saa? 

Meeli Kaldma- jah, nii kahjuks on, riigieelarve katab suurema osa palkadest, nt õpilaskodu töötajad 

täielikult ja õppemeistrid cateringiga tegelevad töötajad saavad osaliselt palka omavahenditest. 

Tanel Keres- aga kas midagi teha saaks, et see nii ei oleks? 

Meeli Kaldma- saaks, aga siis peaksin ma osa personali koondama ja ma arvan, et õppetöö kannataks 

selle läbi. 

Jaan Marjundi- riigi rahad peaksid võimaldama ikka normaalset õppetööd. 

Tanel Keres- ma saan aru, et õppetööks piisabki, aga kõik tugiteenused, mis õppetööd toetavad, see 

jääks katmata. 

Meeli Kaldma- kui me räägime puhtast riigirahast, siis jätkub seda minimaalseks majandamiskuluks, 

pedagoogidele töötasudeks ja osale tugipersonalile. Keeruline oleks ära majandada kui tugitegevusi ei 

saaks majandada omatuludest. 

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Arengukava 2016-2020 uuendused 

Meeli Kaldma- eesmärkide seisukohalt muutsime kutseeksami sooritajate osakaalu, see peaks olema 

ideaalis 100% lõpetajatest (arengukava lisatud protokollile).  

Üldine arutelu. 

Meeli Kaldma- seoses EHTE kooli sulgemisega, paluti meil avada järgmisest õppeaastast 

turismierialade nt reisikorraldaja eriala vastuvõtt.  

Võtsime tööle hotellierialade juhtivõpetaja Kristi Leinuse, kelle ettepanek oli samuti avada valdkonnas 

uuele õppekavale vastuvõtt. 

Marje Riis- töökohapõhine õpe on suur väljakutse, rahastatakse programmist PRÕM, mis tähendab 

koolile paberite täitmist ja tihedat tegevust ettevõtetega. Õpe eeldab 75% töökohal õppimist ja tööandja 

kaasamist õppeprotsessi. 

Üldine arutelu. 

Meeli Kaldma- ma arvan, et müügikorralduse erialast saab hea programm töökohapõhise õppe 

pakkumiseks, sest siin on juba pikk kogemus. 

Marje Riis- alates 01.01.2016 sisseastujatel käib VÕTA arvestus läbi EHIS-e. 

2.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kooskõlastada kooli 2016-2020 arengukava. 

 

3. Kohapeal algatatud teemad 

Tanel Keres- järgmise aasta teemad on meil vaja kokku leppida. Oleme kohtunud neli korda aastas, 

võiksime seda jätkata, kui teile sobib. 

Meeli Kaldma- pakun järgmiseks koosolekuks õpipoisiõppe teema. 



Tanel Keres- 02.02.2016 võiks olla esimene kohtumine. Järgmised 03.05.2016, 27.09.2016 ja 

06.12.2016.  

Meeli Kaldma- olete kõik oodatud meie 70. aastapäeva juubelipidustustele 26.02.2016. Saadame ka 

kutsed. 

3.1. Otsustati: koosolekud toimuvad 02.02.2016, 03.05.2016, 27.09.2016 ja 06.12.2016. Kinnitada 

2016. a tööplaan (lisatud protokollile). 

 

Järgmine koosolek toimub 02.02.2016 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres       

Juhataja      Evelin Rajasalu 

            Protokollija 


