
                                                                                                                 
 
Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 
protokoll nr. 1 
 
 
Tallinn       20. jaanuar 2009.a.  
       
Algus: 8.30 
Lõpp:  10.00 
Juhatas: Jaan Marjundi 
Protokollis: Evelin Rajasalu 
 
Võtsid osa: Jaan Marjundi, Märt Tomson, Tanel Keres, Valdo Vokksepp, Irina 
Markelova, Eero-Olavi Kippa. 
Puudus 2 liiget: Daisy Järva, Toomas Undusk. 
Lisaks osales: Meeli Kaldma. 
Kutsutud: Arne Piirimägi Haridus- ja Teadusministeeriumist. 

 

Päevakord: 

 

1. Koosoleku avamine 
2. Koosoleku korraldus ja otsustusõigus 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
5. 2008.a tööplaani täitmisest 
6. Õppekorralduseeskirja ülevaatus  
7. Eelarve 2009 
8. Muud küsimused 
9. Koosoleku lõpetamine 
 

1. Koosoleku avas Jaan Marjundi. 

 

2. Koosolek on otsustusvõimeline. 

 

KUULATI: 

 

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 

3.1. Jaan Marjundi- saatsin teile elektrooniliselt tänase nõupidamise päevakorra.  

Soovin kõigile jõudu ja töötahet uueks aastaks. 

3.2. Arne Piirimägi- alates järgmisest koosolekust kuulun mina kooli nõukogu 

koosseisu hr Märt Tomsoni asemel.  



3.3. Jaan Marjundi- täname hr Märt Tomsoni koostöö eest. 

3.1.1. Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 

4.1. Otsus: Kinnitame eelmise koosoleku protokolli. Hr Jaan Marjundi ja prl Evelin 

Rajasalu allkirjastasid protokolli. 

 

5. 2008.a tööplaani täitmisest 

5.1. Jaan Marjundi- pr Meeli Kaldma koostas meile plaani, kas on veel midagi lisada? 

Mis näitaja on eelarve ja investeeringute kulu 1 õpilase kohta? 

5.2. Meeli Kaldma- see on praegu lihtsalt monitooring tasuvuse osas koolituskoha 

põhiselt. See on meie enda initsiatiivil tehtud, võrrelda me seda näitajat teiste koolidega 

ei saa, kuna mingit ühtset metoodikat ei ole välja töötatud. 

5.3. Märt Tomson- see on hea, kui kool näitab üles initsiatiivi ja toob välja sellised 

majanduslikud näitajad. Muidugi on see monitooring riigi poolt vähe korraldatud ja 

numbrites veel puudulik.  

5.4. Jaan Marjundi- tööplaanis on väga lühidalt kõike kirjeldatud, kindlasti on tegevusi 

rohkem olnud. 

5.5. Meeli Kaldma- osaleme ka sel aastal kvaliteediauhinna konkursil. Pärast seda on 

meil kindlasti rohkem andmeid 2008. aasta kohta esitada. 

Väljalangevuse protsendiks koolis oleme fikseerinud 28% aga riiklik statistika näitab 

22%. Sellest võib järeldada, et nemad ei arvesta väljalangevuse protsendi sisse ennistatud 

ja mujale õppima läinud õpilasi. 

5.6. Jaan Marjundi- millistes koolides on näitajad väiksemad? 

5.7. Meeli Kaldma- spetsiifilistes koolides nagu muusikakoolid, meditsiinikoolid. 

5.8. Valdo Vokksepp- mis toob õpilased teist korda kooli tagasi? 

5.9. Meeli Kaldma- eks ikka lõputunnistuse saamine, mis on tööturul läbilöömiseks 

väga vajalik. 

5.1.1. Otsus: Võta esitatud informatsioon  2008 aasta tööplaani kohta teadmiseks. 

Tööplaan on lisatud protokollile. 

 

6. Õppekorralduseeskirja ülevaatus 

6.1.  Jaan Marjundi- õppekorralduseeskiri on kooli kodulehel üleval, mis sellega teha? 

6.2. Meeli Kaldma- õppedirektor hr Raino Liblik palus teil üle vaadata 

õppekorralduseeskiri, et äkki on vaja midagi muuta. Sügiseks on meil kavas välja anda 



õpilastele väike meelespea, kus me seletame lahti eeskirjas olevad mõisted ja muudame 

sisu arusaadavamaks. 

6.3. Arne Piirimägi- kas praegune eeskiri on täiesti toimiv? 

6.4. Meeli Kaldma- on küll, kuid õpilased ei taha seda eriti lugeda, õpetajad seletavad 

õpilastele erinevalt mõisteid ja korraldust lahti, ja seega ei ole nad kooli töökorraldusega 

kursis. 

6.5. Märt Tomson- minu arust on meelespea tegemine õpilastele väga hea mõte.  

Palju on olnud vaidlusküsimusi, kus eeskiri abiks on? 

6.6. Meeli Kaldma- vaidlusküsimusi on olnud 1-2 tükki terve aasta jooksul. Siiamaani 

ei ole muret olnud, et midagi ei toimiks. 

6.4.1. Otsus: Õppekorralduseeskiri on toimiv, nõukogu nõustus ettepanekuga 

koostada õppekorralduseeskirjast  meelespea  õpilastele. 

6.7. Meeli Kaldma- tahtsin veel rääkida õppetoetuste eelarvest. Probleem on selles, et 

eelmisest aastast jäi palju õppetoetuste raha üle, mida me õpilastele välja ei maksnud. 

Teie pädevuses on muuta Õppetoetuste taotlemise ja määramise korda. Nimelt soovime 

me õppetoetust maksta ka esimestele kursustele sügisperioodil, sest praegu me maksame 

niikuinii paljudele muud toetust, et nad üldse koolis saaksid käia. Õppetoetuste jääk oli 

1,2 miljonit krooni. 

6.8. Tanel Keres- kas reservfondi luua pole võimalik? 

6.9. Meeli Kaldma- ei ole, kui me raha ära ei kasuta, võtab selle riik tagasi. 

6.10. Arne Piirimägi- ministeeriumis on arutlusel olnud muudatuste sisseviimine 

eeskirja, et koolidel ei tekiks ülejääki, selline situatsioon tekkis paljudel koolidel just 

läinud aastal. 

6.11. Valdo Vokksepp- toetuste maksmine esimestele kursustele on hea mõte, sest see 

muudab õpilased kutsekindlamaks. 

6.7.1. Otsus: Õppetoetuste maksmise eeskirjade  muutmine valmistada ette  

aruteluks  maikuus toimuval koosolekul. 

 

7. Eelarve 2009 

7.1. Jaan Marjundi- pr Meeli Kaldma on meile ülevaate saamiseks ette valmistanud 

tabelid eelarve kohta. Kas räägid veel midagi juurde? 

7.2. Meeli Kaldma- eelarvet vähendati 3% vastavalt koolituskohtadele. Hätta me ei 

jää, palgad ja lisatasud saab töötajatele välja maksta, kuid tulemustasu jääb sel aastal ära. 

Personali on teavitatud, pean tegema veel 8%-lise pedagoogide palgatõusu. 



Probleemiks võib osutuda toitlustamise ärajäämine Mereakadeemias, juhul kui me ei 

võida järgmist riigihanget. Meie töövõtuleping lõpeb nendega 30. Juunil 2009, mil nad 

peavad välja kuulutama riigihanke uue toitlustaja leidmiseks.  

7.3. Jaan Marjundi- kas on liikmetel küsimusi pr Meeli Kaldmale? 

7.4. Arne Piirimägi- kas on mingit olulist muutust eelarve jaotuses artiklite vahel? 

7.5. Meeli Kaldma- mingit olulist muutust ei ole. 

7.6. Jaan Marjundi- palju on toitlustamise tulu planeeritud selleks aastaks? 

7.7. Meeli Kaldma- seda näeb toitlustusteenuste artikli alt. 

7.8. Jaan Marjundi- tabelist ma näen, et kütte müük on alles jäänud. 

7.9. Meeli Kaldma- natukene on, sest Tallinna Polütehnikum kasutab 4 kuud veel 

Raadikul meie ruume ja 8% kuludest maksavad nad kinni. 

7.10. Arne Piirimägi- kas palkade väljamaksmisega probleeme ei teki? 

7.11. Meeli Kaldma- loodan et mitte. Kavas on tõsta õpetajate normpalka kes vastavad 

kvalifikatsioonile. 

7.12. Jaan Marjundi- toiduainete peale on eraldatud 5,8 miljonit, mis see endas 

sisaldab? 

7.13. Meeli Kaldma- toidukauba soetamist allüksustes ja õppelaboritesse. 

7.14. Jaan Marjundi- miks on eri ja vormiriietusele planeeritud vähem? 

7.15. Meeli Kaldma- otsustasime, et ei telli rohkem juurde. 

7.16. Jaan Marjundi- kas meile esitatud tabel ja sinu käes olev tabel on identsed? Tabel 

võiks olla ka lõpuni täidetud. Kas 48,8 miljoniga saate hakkama? 

7.17. Meeli Kaldma- tabelid on samad. Väga tahaks selle rahaga hakkama saada. 

7.16.1. Otsus: Kooskõlastame 2009 aasta eelarve jaotuspõhimõtetega summas 48,8 

miljonit krooni. Tabelid on lisatud protokollile.  

Pr Meeli Kaldma esitab nõukogu liikmetele lõpuni täidetud tabeli elektrooniliselt. 

 
8. Muid küsimusi ei esitatud. 

 

9. Järgmine koosolek toimub 5. mail kell 08.30 Tallinna Teeninduskoolis, aadressil 

Raadiku 10, direktori kabinetis. 

 
 
 
 
Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 
  (Jaan Marjundi)          (Evelin Rajasalu) 


