
 
 
Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 
protokoll nr. 2 
 
 
Tallinn       6. mai 2008.a.   
      
Algus: 8.30  
Lõpp:  10.00 
Juhataja: Jaan Marjundi 
Protokollija: Evelin Rajasalu 
 
Kohal: 6 liiget: Jaan Marjundi, Märt Tomson, Toomas Undusk, Daisy Järva, Valdo 
Vokksepp, Tanel Keres. 
Puudus: 2 liiget: Irina Markelova, Eero-Olavi Kippa. 
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. Majandusaasta aruanne 2007 (audit ja tegevusaruanne) kinnitamine 
6. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest I kvartal 2008 
7. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kinnitamine 
8. Koosolekul tõstatatud küsimused ja muud teemad 
9. 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. Majandusaasta aruanne 2007 (audit ja tegevusaruanne) kinnitamine 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on kooli juhtkond auditi läbi vaadanud ja vastu võtnud järgmised 
otsused: 
1) 31.05.08.a lõpuks üle inventeerimise dokumentatsioon. Mahakandmine üks kord 
kvartalis. 



2) Kõik inventuuri dokumendid allkirjastada. 
Audit ja tegevusaruanne on lisatud protokollile. 
   
Hr Jaan Marjundi sõnul pole bilansi seisukohast midagi räägitud. 
Hr Märt Tomsoni sõnul võiks audiitor edaspidi kooli bilansi kohta arvamust avaldada. 
Pr Meeli Kaldma saadab bilansi kõigile liikmetele meili peale. 
 
5.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kinnitasid majandusaasta aruande 
esitatud kujul.  
 
6. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest I kvartal 2008 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on tabelis lisatasude rida. Kõik tasud, mis lisaks põhipalgale 
töötajatele makstakse, fikseeritakse selles reas. Õppevahendeid on teadlikult rohkem 
ostetud.  
Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest on lisatud protokollile. 
 
Pr Daisy Järva küsis, et mis me teavikute ja kunstiesemete rea all mõtleme? 
Pr Meeli Kaldma sõnul lähevad siia alla näiteks uue logo ja nimelühendi kujundamine ja 
loomine. 
 
Hr Tanel Kerese sõnul on hoonete ülalpidamiskulud juba 40% ulatuses tehtud. 
Pr Meeli Kaldma sõnul on see tingitud Raadiku 10 õppehoone kuludest. Sihiks on see, et 
hoone juures olev maa panna raha teenima, sealt saaks kool rendiraha Raadiku kulude 
katteks. Augusti lõpuni on arvestatud, et tullakse olemasolevate rahaliste vahenditega 
toime. Hetkel veel kasutab ruume ja maksab ca 50%kuludest Tallinna Polütehnikum. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis, et mis on kõige suurem kulu Raadiku õppehoone juures? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on see küte. Tegutsetakse selle nimel, et järgmiseks 
kütteperioodiks raha juurde saada. 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on Euroopa rahada jagamine nii kaugel, et esitatud on taotlus B-
korpuse ehitamiseks summas 199 miljonit krooni. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis, et miks on küttemüügi laekumised väiksed? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on tabelis välja toodud ainult kahe kuu laekumised. 
 
Hr Jaan Marjundi küsis, et miks on lisaks töötasude reale eraldi välja toodud töötajate 
töötasude rida? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on see selleks, et näha õpetajate töömahtu täiendkoolituses. 
 
Pr Daisy Järva küsis, et kas on täitmata kohti ka õppepersonali osas? 
Pr Meeli Kaldma sõnul on  hotellinduse valdkonnas personalivajadus, kuigi 
kutseõpetajate koha pealt suuri muutusi pole aastate lõikes olnud. 
 
6.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks.  
 
 



7. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kinnitamine 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on praktikabaaside atesteerimise tulemusena tehtud tabelid 
erialade lõikes. Üldiselt on kool ära öelnud nendele ettevõtetele, kus õpilastega ei tegelda 
piisavalt. Koka eriala on täitunud päris paljude ettevõtete osas.  
Vastavad tabelid on lisatud protokollile. 
 
Hr Toomas Undusk küsis, et kuidas on atesteerimisprotsess toimunud? 
Pr Meeli Kaldma sõnul võeti kõigepealt ühendust ettevõttega ja järgnes siis juba külastus. 
Praktikajuhendajate andmedd on koka eriala tabelist veel puudu. 
 
7.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks ja kinnitasid praktikabaaside 
atesteerimise tulemused esitatud kujul.  
 
8. Koosolekul tõstatatud küsimused ja muud teemad 
 
Pr Meeli Kaldma sõnul on otsustatud kaitsta kaubamärgina ära kooli uus lühinimi ja logo 
Teko Tallinna Teeninduskool. 
 
8.1 Otsus 
Kooli nõukogu liikmed võtsid asjaolud teadmiseks. 
 
9. Järgmine koosolek toimub 23. septembril kell 8.30 Tallinna Teeninduskoolis, 
Majaka 2, direktori kabinetis (B103). 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 
  (Jaan Marjundi)          (Evelin Rajasalu) 


