
                                                                                                                 
 
Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 
protokoll nr. 2 
 
 
Tallinn       5. mai 2009.a.   
      
Algus: 8.30 
Lõpp:  9.35 
Juhatas: Jaan Marjundi 
Protokollis: Evelin Rajasalu 
 
Võtsid osa: Jaan Marjundi, Arne Piirimägi, Tanel Keres, Toomas Undusk, Irina 
Markelova. 
Puudus 3 liiget: Daisy Järva, Valdo Vokksepp, Eero-Olavi Kippa. 
Lisaks osales: Meeli Kaldma. 
 

Päevakord: 

 

1. Koosoleku avamine 
2. Koosoleku korraldus ja otsustusõigus 
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine 
4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
5. Eelmiste koosolekute otsuste täitmisest 
6. Õppetoetuste maksmise eeskirjade muutmine 
7. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 
8. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kinnitamine 
9. Majandusaasta aruanne 2008 (audit ja tegevusaruanne) 
10. Muud küsimused 
11. 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.  

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. Eelmiste koosolekute otsuste täitmisest 

5.1. Jaan Marjundi- kas meelespea õpilastele kooli õppekorralduse kohta on tehtud? 

Meeli Kaldma- meelespea on veel töös. 1. septembril jagame laiali esimeste 

kursuste õpilastele. 

 

6. Õppetoetuste maksmise eeskirjade muutmine 

6.1.  Meeli Kaldma- sel aastal õppetoetuste fondis ülejääki ei jää nagu eelmine aasta. 

Samuti ei näe me ette perioodilist õppetoetust I kursuse õpilastele. 

Kaks ettepanekut on küll õppetoetuste taotlemise ja määramise korda sisseviimiseks.  

1) Esimese kursuse õpilased saavad taotleda õppetoetust alates kevadperioodist (punkt 

1.6.) – asendaks sõna õppetoetus sõnadega põhi- ja täiendavat toetust. 

2) Punkti 3.3. lõppu paneks täiendava lause – majanduslikku toetust saavad taotleda ka 

esimese kursuse õpilased. 

6.1.1. Otsus: Oleme nõus pr Meeli Kaldma ettepanekutega. Muudatused õppetoetuste 

korda sisse viia.  

 

7. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 

7.1. Meeli Kaldma- plaaniliselt on ületatud eelarve 800 000 krooniga. Oleme 

tõmmanud koomale kõik kulud. Sügisest on planeeritud õpperühmade liitmised. 

Omatulude osas oleme graafikus. Parim on praegu õpilaskodu laekumine. 

Jaan Marjundi- kas õpilaskodu töötab ka suvel? 

Meeli Kaldma- suvel on terve maja Hosteli päralt. 

Suuri investeeringuid on nõudnud kolimine Raadiku õppehoonesse. SA Innovelt 

peaksime tagasi saama 3,8 miljonit krooni. 

Meie pluss on see, et Eesti Mereakadeemia pakub meile veel üht toitlustuskohta Koplis. 

Alates maist sulgesime Luise toitlustuspunkti, siis selle asemel. Esialgu nõuab Kopli 

köök investeeringuid väikevahendite osas ja san remonti. Kaalume seda otsust veel.  

Jaan Marjundi- majanduskulud suvel vast taanduvad. 

Meeli Kaldma- mingil määral kindlasti. Kütet ei ole alates maikuust. 

Koostan teile uue eelarve seisu septembri koosolekuks. 



7.1.1. Otsus: Võtame asjaolud teadmiseks. Vaatame uue seisu üle järgmisel koosolekul. 

Eelarve kinnitamise käskkiri ja hetkeseis on lisatud protokollile . 

 

8. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kinnitamine 

8.1.  Jaan Marjundi- millal viimati nimekiri üle vaadati? Mõned kohad on juba kinni 

pandud. 

 Meeli Kaldma- eelmine aasta vaadati üle, nimekirjas võib tõesti olla selliseid 

ettevõtteid. Hetkel läbirääkimised käivad võimalike partneritega. Kavas on luua ka 

veebipõhine praktika portaal. 

 Arne Piirimägi- kas hetkel on reaalset hirmu, et mõni õpilane jääb praktikakohast 

ilma? 

 Meeli Kaldma- ei, sellist hirmu praegu ei ole. Tööd on lihtsalt rohkem, et kõik 

õpilased omale koha saaksid. 

8.1.1. Otsus: Võtame asjaolud teadmiseks. Praktikabaaside nimekiri on lisatud 

protokollile. 

 

9. Majandusaasta aruanne 2008  

9.1.  Meeli Kaldma- üheks märksõnaks on B-korpuse projekt. Sel reedel kirjutame alla 

ehituslepingule. Riigihanke võitis Astlanda Ehitus OÜ.  

Ehitusprojekt läks odavamaks umbes 48 miljoni krooni võrra. Seega tuleb uuesti vaadata 

üle kogu rahastamine. 

Olulisematest rahavoogudest veel, et IT vahendite liising lõpeb ära järgmise aasta 

alguses. 

Praegu on meil majas veel Riigikontroll, mis keskendub põhivara tehtud ja ka teistele 

raamatupidamistoimingutele. Saame ülevaate ehk ka audiitori tööst. 

 Arne Piirimägi- kas audiitorkontrollist on teile kasu ka? 

 Meeli Kaldma- on küll, see annab mulle kindluse, et kõik on raamatupidamise 

koha pealt korras.  

9.1.1. Otsus: Kinnitame majandusaasta tegevusaruande ja siseaudiitori otsuse. Mõlemad 

dokumendid on lisatud protokollile. 

 

10. Muud küsimused 

10.1.  Meeli Kaldma- meil on kooskõlastamata järgmiste koosolekute ajad.  

10.1.1. Otsus: Koosolekud toimuvad 29. septembril ja 8. detsembril 2009.a kell 8.30. 



10.2. Meeli Kaldma- meil on valminud uued õppekavad, mis oleks vaja teiega 

kooskõlastada. 

 Jaan Marjundi- palun saatke kõikidele nõukogu liikmetele asukohalink  meili 

peale, vaatame õppekavad üle ja kooskõlastame elektrooniliselt. 

10.2.1. Otsus: Kooskõlastame õppekavad elektrooniliselt.  

 

11. Järgmine koosolek toimub 29. septembril kell 8.30 Tallinna Teeninduskoolis, 

aadressil Raadiku 10, direktori kabinetis. 

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


