
 
 
Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 
protokoll nr. 1 
 
 
Tallinn       29. jaanuar 2008.a.  
       
Algus: 8.30  
Lõpp:  10.30 
Juhataja: Jaan Marjundi 
Protokollija: Evelin Rajasalu 
 
Kohal: 8 liiget: Jaan Marjundi, Märt Tomson, Eero-Olavi Kippa, Toomas Undusk, Daisy 
Järva, Valdo Vokksepp, Tanel Keres, Irina Markelova. 
Puudus: 0 liiget.  
Lisaks osales: Meeli Kaldma, Evelin Rajasalu. 
 
Päevakorras: 
 
1. Koosoleku avamine 
2. Koosoleku korraldus ja otsustusõigus 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
4. Eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine 
5. 2007. aasta tööplaani täitmisest 
6. Ülevaade 2007. aasta eelarvevahendite kasutamisest 
7. Eelarveprojekti kooskõlastamine 2008 
8. Õppekorralduseeskirja ülevaatus 
9. Nõukogu tegevuse aruanne 2007. aasta kohta (tuleb esitada Koolikorralduse 
osakonnale) 
10. Jooksvad küsimused ja muud teemad 
11. Koosoleku lõpetamine 
 
1. Koosoleku avas Jaan Marjundi. 
 
2. Koosolek on otsustusvõimeline. 
 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
3.1 Otsus 
Kooli nõukogu kinnitas tänase koosoleku päevakorra.  
 
4. Eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine 
 
4.1 Otsus 
Hr Jaan Marjundi ja prl Evelin Rajasalu allkirjastasid koosoleku protokolli. 
 
 
 
 



5. 2007. aasta tööplaani täitmisest 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on tabelites toodud üldeesmärkide tööplaan. Õpilasvahetuse osas 
on mitu projekti käimas. Õppetöö valdkonnas tehakse koostööd tööandjatega. Vastavad 
tabelid on lisatud protokollile. 
 
Hr Toomas Undusk küsis, et kas õpilasvahetusse on kaasatud ka õpetajad? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on õpetajad muidugi kaasatud. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis, et kas praktikabaaside osas käib atesteerimine edasi? 
Pr Meeli Kaldma sõnul atesteerimine käib ja sellega tegeleb õppedirektor. 
 
Hr Märt Tomson küsis, et kas Raadikus asuv õppehoone on valmis sissekolimiseks? 
Pr Meeli Kaldma sõnul veel ei ole. Lammutustööd on tehtud, oodatakse lisaeelarve 
taotluse vastust. 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on töötajate palgatõus tehtud. Palgakulusid on osaliselt 
planeeritud omatulude eelarvesse. 
 
Pr Daisy Järva küsis, et kas Hostel on normaalselt käivitunud ja kas kasumisse on jõutud? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on täitsa edukalt käivitunud ja kasumisse on jõutud 300 000 
krooniga. 
 
 
6. Ülevaade 2007. aasta eelarvevahendite kasutamisest 
 
Pr Daisy Järva küsis, et kui suur summa on kasutatud kooli reklaami ja flaierite peale? 
Pr Meeli Kaldma sõnul 250 000 krooni. 2008. aastasse on natuke suurem summa 
planeeritud, kuna on kavas teha koolile identiteedipass, mis läheb maksma 50 000 krooni. 
Samuti on plaan teha koolile uus logo. 
 
Hr Jaan Marjundi sõnul tuleks ülevaade 2007. aasta eelarvevahendite kasutamisest 
esitada selgemalt ja ülevaatlikumalt ning tabelis võiks olla eraldi read riigieelarve, 
investeeringute, omatulude, projektide ja kõikide summade osas kokku.  
Olemasolevad tabelid on lisatud protokollile. 
 
6.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kohustavad direktorit esitama 
nõukogu liikmetele elektrooniliseks koosolekuks veebruarikuu lõpus ülevaatliku ja 
võrreldava tabeli, kuhu on juurde lisatud ka 2008. aasta eelarveprojekt.   
 
 
7. Eelarveprojekti kooskõlastamine 2008 
 
Hr Valdo Vokksepp küsis, et kas on kavas teha kooli reklaami, mis suurendaks täituvust 
õpilaste osas?  
Pr Meeli Kaldma sõnul on reklaamikuludeks planeeritud 270 000 krooni. Uue maja 
valmides on kavas teha ka korralik film. Õpilaste täituvuse osas loodetakse ka 
ministeeriumi kutseõppe reklaamiprojekti peale. 
 



Hr Jaan Marjundi sõnul võiks kool valmistada ette flaierid erialade kohta, et neid saaks 
kaubanduskeskustes käidavatele kohtadele jagamiseks välja panna. 
Pr Meeli Kaldma sõnul on vastavad flaierid olemas ja plaanis on seda teha. 
 
Pr Daisy Järva küsis, et kas kool korraldas identiteedipassi jaoks konkursi? 
Pr Meeli Kaldma sõnul tehti pakkumisring ja selle võitis ära ettevõte Hostfidelity MT 
OÜ. Nende poolt tuli suhteliselt mitmekülgne ja hea pakkumine. Passi taotlemiseks on 
kriteeriumid majasiseselt paika pandud, kavas on veel pidada täiendavad läbirääkimised 
ja arutelud antud teemal. 
 
Pr Daisy Järva küsis, et kas õpperestoran 5+ on rahaliselt plussis või miinustes? 
Pr Meeli Kaldma sõnul oldi eelmine aasta veel miinustes, kuid uuel aastal peaks plussi 
jääma, kuna liisingumaksed seadmete eest on tasutud. 
 
7.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kooskõlastavad direktori poolt 
veebruarikuu lõpuks esitatud 2008. aasta eelarveprojekti elektroonilisel koosolekul.   
 
 
8. Õppekorralduseeskirja ülevaatus 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on kavas üle vaadata senine õppekorralduseeskiri. Sisse viiakse 
informatsioon e-kooli kohta ja arhiivikorralduse kohta. 
 
8.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja jätavad õppekorralduseeskirja 
muudetud osade ülevaatamise septembrikuus toimuvale koosolekule. 
 
 
9. Nõukogu tegevuse aruanne 2007. aasta kohta 
 
Hr Märt Tomsoni sõnul tuleb esitada Koolikorralduse osakonnale järgmised andmed: 
1) koosolekute nimekiri; 
2) toimumisajad; 
3) mida arutati; 
4) soovi korral kommentaarid. 
 
9.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kohustavad protokollijal Prl Evelin 
Rajasalul veebruarikuu jooksul esitama vastavasisulise aruande Hr Jaan Marjundile 
elektrooniliselt. 
 
 
10. Jooksvad küsimused ja muud teemad 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul võiks keegi kooli nõukogu liikmetest osaleda identiteedipassi 
taotlemise osas toimuval koosolekul. Koosoleku toimumise aeg saadetakse kõikidele 
liikmetele meili peale. 
 
Hr Jaan Marjundi sõnul tuleks kindlaks määrata järgmiste koosolekute ajad. 



Tallinna Teeninduskooli nõukogu tööplaan 2008. aasta kohta on lisatud protokollile. 
 
10.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed kinnitasid järgmised koosolekute ajad: 
1) 06.05.2008; 
2) 23.09.2008; 
3) 09.12.2008. 
 
 
11. Järgmine koosolek toimub 6. mail kell 8.30 Tallinna Teeninduskoolis, Majaka 2, 
direktori kabinetis (B103). 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 
  (Jaan Marjundi)          (Evelin Rajasalu) 


