
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr 1-5/6 

 

 

Tallinn       4. detsember 2012  

       

Algus: 14.00 

Lõpp:  15.30 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

 

Võtsid osa: Jaan Marjundi, Marje Riis, Valdo Vokksepp, Tanel Keres, Marika Vihermäe 

Puudus: Toomas Undusk, Angelica Udeküll 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

 

Päevakord: 

 

1. Eelarve täitmisest 

2. 2013. a tegevussuunad 

3. Kooli nõukogu 2013. a tööplaani koostamine ja kinnitamine 

 

 

KUULATI: 

Tanel Keres- tänane päevakord on eelnevalt tutvumiseks saadetud teile meilile. 

Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

 

1. Eelarve täitmisest 

1.1. Meeli Kaldma- palgaraha riigieelarvest on ära kasutatud (tabelid lisatud 

protokollile), omavahendite arvelt peaksime detsembrikuus toime tulema. 

Omavahenditesse saab tagasi tõsta projekti rahad, mis toetuskontole on laekunud. 

 Tanel Keres- mis rahad on täiendav toetus ja muu toetus erifondist? 

 Meeli Kaldma- õpilastele makstavad rahad majanduslike raskuste korral, mis 

takistavad õppetöös osalemist, sel aastal on komisjonil tulemas veel üks koosolek ja 

sellega kaasnevalt veel rahade määramise otsus. 

 Jaan Marjundi- mis saab detsembri kuuga ja kas laekumised on reaalsed? 



 Meeli Kaldma- elame täielikult omavahendite arvelt ja laekumised on üsna 

realistlikud, eelmisel aastal laekus detsembris ca 116 tuh €, sel aastal planeerisin esialgu 

vaid 70 tuh €. 

Infoks niipalju, et uuest aastast läheme üle tsentraliseeritud raamatupidamisele. Võtsime 

tööle finantsisti.   

1.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

 

2. 2013. a tegevussuunad 

2.1. Tanel Keres- mis B korpuse projekti juures lõpetamata on  (nimekiri lisatud 

protokollile)? 

 Meeli Kaldma- kalendrite eest on tasumata ja lõpparuanne on koostamata. 

Mis puudutab veel tegevussuundi, siis planeerime õpilaskodu renoveerimist, kui 

fondidest raha selleks ei saa, peame omal käel tegema hakkama. Ministeeriumist vihjati, 

et võimaluse korral pannakse eelarvesse õpilaskodu komponent, et toetada õpilaskodu 

üleval pidamist. 

 Tanel Keres- mida uus kutseõppeasutuste seadus reguleerib? 

 Meeli Kaldma- kooli nõukogu hakkab olema nõuandjate kogu, juhtkond kooli 

nõukogu, õppenõukogu kaob ära. 

Struktuuri tahame arendusosakonna sisse tuua, see ametikohti otseselt juurde ei too, vaid 

koonduvad kokku teatud ametikohad, ka ülesandeid jaotame ümber. Enne muidugi on 

vaja kõik funktsioonid läbi mõelda. 

 Jaan Marjundi- mis see valdkondade akrediteerimine endast kujutab? 

 Meeli Kaldma- iseenesest tähendab see koolitamisõiguse taotlemist 6 aastaks, 

selle protsessiga kaasneb sisemine areng, toimub õppekavade arendus. Praegu on 

akrediteerimisel toiduainete töötluse ja tootmise ning hulgi- ja jaekaubanduse 

valdkonnad. Parasjagu kirjutatakse raporteid. Majutuse-toitlustuse valdkond on saanud 

pilootvoorus akrediteeringu 6 aastaks. 

 Marje Riis- see pilootvooru tulemus kinnitatakse uue seadusega. 

2.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

 

3. Kooli nõukogu 2013. a tööplaani koostamine ja kinnitamine 

3.1.  Tanel Keres- edastasin teile tööplaani (lisatud protokollile), peaksime kokku 

leppima koosolekute ajad. 



3.1.1. Otsus: Kinnitame tööplaani, koosolekud toimuvad 12.02., 21.05., 24.09. ja 

03.12.2013 kell 8.30. 

 

Järgmine koosolek toimub 12.02.2013 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija 
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