
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr 1-5/2 

 

 

Tallinn       21. mai 2013   

      

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.40 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Valdo Vokksepp, Marje Riis, Tanel Keres, Toomas Undusk 

Puudus: Jaan Marjundi, Marika Vihermäe, Angelica Udeküll 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

 

1. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 

2. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kooskõlastamine 

3. Majandusaasta aruanne 2012 (tegevusaruanne) 

4. Vastuvõtuarvude 2013 kooskõlastamine 

 

 

KUULATI: 

1. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 

Meeli Kaldma- seoses üleminekuga tsentraalsele raamatupidamisele on eelarve tabel 

sellest aastast tekkepõhine (lisatud protokollile). 

Tanel Keres- Esimese kvartali palgakulude järgi tekib aasta lõikes palgakulude osas 

puudujääk. Kuidas see lahendatakse? 

Meeli Kaldma- Palgakuludega oleme graafikus ja hetkel on veel reservis 35 813€. 

Majanduskulude poolel on natukene ülekulu kütte ja elektri arvelt. Tegime uue 

turvahanke, saame teenuse nüüd soodsamalt alates juunist. Rahalist ressurssi on täiesti 

piisavalt. 

Tanel Keres- välisabitegevus- ja kaasfinantseerimiskulud, mida teete välisabi arvelt? 

Meeli Kaldma- need on projektid, 5 on praegu käsil, enamasti õpilasvahetused. Kõik 

suured projektid on ära lõppenud. 

Tanel Keres- toetused? 

Meeli Kaldma- need, mis makstakse õpilastele. See on eelarves eraldi reana. 



Tanel Keres- muu osa on proportsioonis aga kui vaadata personalikulusid, siis kas tuled 

välja? 

Meeli Kaldma- meil on raha palgakuludeks reservis 30 000, eks ta piiripealne on. Sügisel 

vast langustrendis, kuna meil on sellel aastal vähem koolituskohti. 

Ametikohad saime paika, neid on sügisel sama palju koos struktuurimuudatustega, 

eelarves ülejääki ei jää. Linnavalitsuses me juuni lõpust enam ei toitlusta. 

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kooskõlastamine 

Meeli Kaldma- kodulehel olevat andmebaasi saavad juhtivõpetajad jooksvalt täiendada ja 

parandada. 

Marje Riis- kui palju on neid õpilasi, kelle saadate ise kohta otsima? 

Meeli Kaldma- otsivad ise ka, pigem keskkoolijärgsed vanemad rühmad, aga konkreetselt 

peaks siis igalt õpetajalt küsima. 

Toomas Undusk- kas pagar-kondiitreid jätkub ettevõtetele? 

Meeli Kaldma- täidame üsna hästi ära. 

2.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kooskõlastada tulemused. 

 

3. Majandusaasta aruanne 2012 (tegevusaruanne) 

Meeli Kaldma- detailidesse siinkohal ei laskuks, lugesite ise aruannet. Rõõmustab see, 

mida ootasin maja valmides, et hakatakse tegelema sisupoolega, on toimumas – 

õppekavade arendus, tugiteenus töötab, VÕTA arvestus, kordade/eeskirjade korrastus. 

Kahe suure valdkonna akrediteerimine on läinud edukalt. 

Vastuvõtuga tegeleb sügisest tugiteenus. Õppekavanõukogud on tööle hakanud. 

Õppekavade reformi raames tahame toetada hotelliteeninduse õppekava 

pisiinvesteeringuga numbritoa ehitusse, kus praktilist õppetööd läbi viia. Kavas on 

kirjutada see projektitaotlusse. Hakkame laiendama õppekavasid nišitoodetele nagu 

näiteks magustoidukokk. Arendada on vaja ettevõtluse poolt, mis on V taseme õppekava 

ehk. 

3.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. Vastuvõtuarvude 2013 kooskõlastamine 

Meeli Kaldma- see on kõigi aegade suurim vastuvõtt, kui me peaksime kõik vastu võtma 

(lisatud protokollile). Plaan on 688 õpilast, loodetavasti täidame need kohad, veidi on ka 

varuga planeeritud. 

4.1. Otsustati: kooskõlastada vastuvõtuarvud. 



 

 

 

 

Järgmine koosolek toimub 24.09.2013 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija 
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