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Tegevusaruanne
Tallinna Ehituskool on kujunenud ainukeseks arvestatavaks ehitus- ja puidutöötlemise erialasid
õpetavaks kutseõppeasutuseks Tallinnas ja Harjumaal. Nimetatud piirkonnast on õppimas
kolmveerand kooli õpilastest, samas on esindatud õpilased kõikidest maakondadest. Õpe toimub
nii eesti kui vene keeles. Koolis õppis 2013. aastal keskmiselt 563 õpilast (HTM koostatud
monitooringu põhjal).
Lisaks tasemeõppes õppijatele korraldati 2013. aastal 17 täiskasvanute tööalase koolituse kursust,
millel osales 145 õppijat, kellest 40 õppisid kursustel programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus
ja arendustegevused“ raames ja 45 õpinguid rahastas Eesti Töötukassa. Lisaks pikaajalistele
kursustele korraldati koolis lühikoolitusi ja teabepäevi, millel osales kokku üle 200 inimese.
Õppetöö koolis toimus 2013. a kutseala riiklikele õppekavadele ja kutsestandarditele vastavate eri
tasemete õppekavade järgi 6 õppekavarühmas:
1) Ehitus-ja tsiviilrajatised: kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, ehitusviimistlus,
ehituspuusepp, puit-ja kiviehitiste restauraator
2) Energeetika ja elektrotehnika: elektrik
3) Materjalitöötlus: mööblirestauraator, puidupingitööline, tisler
4) Mehaanika ja metallitöö: keevitaja (osaoskustega MIG/MAG)
5) Aiandus: aiandus (abiaednik)
6) Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine: rõivaõmblemine
(kergerõivaste õmblemine), rõivaõmblemine (spordirõivaste õmblemine), rõivaõmblemine
(ülerõivaste õmblemine)
Koolitusprotsessi on kaasatud mainekaid ehitusmaterjale tootvaid ja turustavaid firmasid, kelle abil
on võimalik korraldada praktilist väljaõpet kaasaegsete materjalidega ning varustada
kutseõpetajaid asjakohase oskusteabega. Koostöö on Mira Ehitusmaterjalide OÜ, Henkel Balti
OÜ, Saint-Cobain Ehitustooted AS jpt. Puiduvaldkonnas koolitusi läbiviidud: Tikkurila
Koolituskeskuses ja K-Kate Katusekattetööde firmas.

Olulisemad tegevused ja tulemused 2013. aastal
Kooli tegevused ja oodatavad tulemused on planeeritud kooli arengukavas 2009-2013 ja
2011/2012 ning 2012/2013 õppeaastate tööplaanides.
Olulisemad tegevused ja tulemused:
1) Riikliku koolitustellimuse täitmine Riiklik tellimus kõigis 6 õppekavarühma valdkonnas
kokku 2013. aastaks oli 678 (798-2011. a.; 742-2012.a.) õpilast. Keskmine koolituskoha
täituvus oli 567 (675-2010.a.; 644-2012.a.) ehk 84% (85%-2011; 89%-2012).
Koolitustellimuse alatäituvus tuleneb eelkõige ehituse eriala populaarsuse langusest tööturul ja
sellest tulenevast erialade alatäituvusest, samuti kooli asukoha ajutisest muutusest ja suurest
väljalangevusest.
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2) Lõpetajate tööhõive. Kooli lõpetas 2013. aastal 198 õpilast (sh 41 kinnipeetavat). Lõpetajate
tööhõive küsitlus viidi läbi 2013. aasta detsembris ja kokkuvõte on esitatud Haridus- ja
Teadusministeeriumile.
Kooli lõpetajatest 46,5%, töötab erialal, mitteerialal 21,7%. Kokku on tööga hõivatud 68,2%.
Aktiivselt hõivatud oli 26,8% lõpetajatest s.h. õppima asujaid 15,9% (7% järgmisel
haridustasemel) ja kaitseväe teenistuses 10,8%. Töötuks registreerunuid oli 0,6% ehk 1
õpilane. Andmeid ei õnnestunud saada 7 õpilaselt ehk 4,5%.
3) Väljalangevus. 2013. aasta kestel lahkus koolist erinevatel põhjustel kokku 248 õpilast (s.h 65
kinnipeetavat). 2013. aasta kestel võeti vastu õppijaid kokku 152 (s.h. 107 kinnipeetavat).
Seega summaarne väljalangevus oli 15,81% (2012. a 17,98%).
Väljalangevuse peamisteks põhjusteks on majanduslik raskus ja peresuhted, õpioskuse ja –
tahte puudumine õpilastel, õppimise kõrvalt tööl käimine, vanemate ükskõiksus ja vähene huvi
õpilase õppetöö vastu, suurel osal põhikooli lõpetanutest puudub valmisolek eriala õppida
(valik tehakse juhuslikult).
Põhjuseta puudumine õppetööst ja
õppevõlgnevused
Teise kooli õppima asumine
Omal soovil koolist lahkumine
Tööle asumine
Muud põhjused
Tabelis ei ole arvestatud kinnipeetavaid

63,39%
9,84%
10,92%
9,84%
6,01%

4) Õppetoetused. Eelarve aasta algul oli põhitoetus 111 023 eurot ja täiendav toetus 8 005 eurot.
2013. aastal kulutati bilansi kohaselt 119 025,42 eurot (73 593,65 eurot põhitoetuseks, 3
469,77 eurot täiendavaks toetuseks ja 41 962 eurot eritoetuseks). Jääk 2,58 eurot.
Õppetoetust maksti keskmiselt: põhitoetust 314 õpilasele kuus, täiendavat toetust 30 õpilasele
kuus ja toetust eritoetuse fondist 146 õpilasele kuus.
5) Koolilõuna toetus. Eelarve aasta algul oli 40 476 eurot, novembris anti juurde HTM ministri
28.10.2013 kk nr 469 aluse 17 195 eurot. Kokku koolilõuna toetust 57 671 eurot. Koolilõuna
toetuseks ettenähtud 2013. a. summad kasutati 98% ulatuses ära. Jääk jäi 841,40 eurot.
6) Sõidusoodustused. Eelarve aasta algul oli 14 000 eurot. 2012.a. üle toodud jääk 400,18 eurot.
Kokku 14 400,18 eurot. 2013.a. novembris anti juurde HTM ministri 28.10.2013 kk nr 469
alusel 4 800 eurot, detsembris antud ära HTM ministri 13.12.2013 kk nr 585 alusel 4 035 eurot.
Sõidusoodustust sai keskmiselt 52 õpilast kuus. (2012. aastal 49).
7) Õpilaste eriala konkursid. 2013. a saavutasid Tallinna Ehituskooli õpilased auhinnalised
kohad üleriigilistel kutsevõistlustel „Noor Meister“ 3 alal: viimistlus - Helen Janson 2. koht,
plaatija -Siim Paap 2. koht, elektrik - Eric Gaston 3. koht,
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Õppekasvatustöö
1) Õppeinfosüsteemi edasiarendus. Infosüsteemi arendamise tulemusena on nüüd võimalik
sisestada kogu kooli tunniplaan, mis nähtaval ka kodulehelt. Avatud on vajalikud vaate- ja
muutmisõigused juhtõpetajatele. Töötajatelt kogutud ettepanekud on üle vaadatud ja edastatud
süsteemi arendajatele. Eeltöö on tehtud ka halduse ja tagasiside kasutuselevõtuks. Töö
süsteemi arendamisega jätkub kooli tööd puudutavate dokumentide väljatrüki, koosolekute ja
toetuste mooduli laiemaks kasutuselevõtuks. Kasutajatoe osas pööratakse rohkem tähelepanu
lapsevanematele info jagamisele (lahendamaks probleeme ja korduma kippuvaid küsimusi
konto loomise, õpitulemusi ja õpilast puudutava info leidmisega süsteemist).
2) Õppekavade arendustöö. Õppekavade arendustöö valmistab ette üleminekut väljundipõhistele õppekavadele ja hindamisele. Kool alustas kutsehariduse õppekavade reformi raames
12 õppekava uuendamise ning 17 uue õppekava koostamise. Toimusid ja toimuvad koolitused
ja seminarid õppekava-arendustöö sissejuhatamiseks ja kavade koostamiseks. Õppekavade
arendamisel lähtutakse üldhariduslikku ja erialaõpet lõimivatest põhimõtetest, samuti
kutsekeskharidusõppe õppekavadel eesti keelsele õppele ülemineku nõudest.
3) Õppekorraldus. Esimesel poolaastal (kalendriaasta) oli töökorraldus muutusteta. Teisel poolaastal seoses õppekorraldust juhtinud töötajate lahkumisega ja uute inimeste ametisse
asumisega inventeeriti õppeaasta õppekorralduse planeering ja muudeti õppetöö ajalist jaotusplaani. Tööle on rakendatud praktikakorralduse juht, samuti uuendati rühmajuhendamise
süsteemi koolis.
4) Töö probleemsete õpilastega. Koolist välja arvatud 183 õpilase seas oli põhjuseks põhjuseta
puudumine ja õppevõlad 116 õpilasel ehk 63% väljalangevusest. Sellest tulenevalt on kooli
tegevused ja tähelepanu väljalangemise ohus olevate õpilastega ülimalt oluline.
19.06.2013 seisuga arvati õppevõlgade tõttu koolist välja 32 õpilast ja 157 õpilast jäeti
pikendatud õppeaastale. 30.08.2013 seisuga olid õppevõlgnevused suutnud likvideerida 41
õpilast.
116 õppevõlgadega õpilasest viidi tingimisi 90 järgmisele kursusele, tingimusega likvideerida
võlad septembrikuu jooksul.
60 õpilast likvideeris oma õppevõlad täielikult ja 30 osaliselt. 31.12.2013 seisuga tuli 2013/14
õppeaasta õpilastest 27 põhjuseta puudumiste ja õppevõlgade tõttu koolist välja arvata.
Õppevõlgade likvideerimiseks on õpilastelt võetud seletusi (suusõnalised, kirjalikud),
suheldud vanemate/hooldajatega ning tehtud koostööd rühmajuhendajatega. Põhjus, miks
õppevõlad tekivad või miks õpilased ei asu õppevõlgu likvideerima, on suur omavoliliste
puudumiste arv. Need on õpilased, kellel puudub motivatsioon koolis käia; õpilased, kes
käivad tööl; kellel on probleemid kodus ning samuti õpilased, kes tervislikel põhjustel
puuduvad pikalt õppetööst. Palju on ka õpilasi, kes käivad koolis täpselt nii palju kui vaja, et
nad oleksid vaid kooli õpilaste nimekirjas (eesmärk kool lõpetada puudub). Samuti on paljudel
õppevõlglastel suhtumine lootusega, et hindeid jõuab parandada ka õppeaasta lõpus ja saab
ehk kuidagi ikka kursus lõpetada.
Väljalangevuse vähendamiseks koolist rakendati kaheaastase ESF-projekti tulemusena koolis
õpilasabi ümarlaud. Kõikidele kooli pedagoogidele on projekti raames läbi viidud sisekoolitus
ning töötati välja Tallinna Ehituskooli õpilasabi ümarlaua tegevuspõhimõtted. Kolm töötajat
läbisid 270-tunnise koolituse ja 6 õpetajat 60-tunnise koolituse. Ümarlaua esimeste
tegevustena on läbi viidud mitmed ümarlaua juhtumid erivajadustega ja õppevõlgadega
õpilastele.
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Õppevõlglastega tegelemise teine etapp on õppekasvatustöö komisjon, kus põhjuseta
puudumistest ja õppevõlgadest annavad aru õpilased, keda ähvardab koolist väljalangemine.
Ümarlaua ja komisjoni töö on osutunud vajalikuks, kuna nii mõnedki õpilased on end nende
tegevuste järel kokku võtnud ja hakanud võlgnevusi likvideerima.

Huviala töö
Huvitegevuse üldised eesmärgid koolis:
 Huvitegevuse kaudu kujundada ja hoida kooli mainet.
 Õpilaste sotsiaalse aktiivsuse arendamine erinevate tegevuste kaudu.
 Õpilaste silmaringi avardamine.
Koolis tegutses 2013. a üks huviring - spordiring.
Koostatud oli ürituste plaan poolaasta kaupa.
2013. aastal tegutses kool asenduspinnal, mistõttu ka paljud traditsioonilised üritused
kujunesid erisugusteks. Nii näiteks pidasime kõik pidulikumad kogunemised võimlas, sest see
oli ainus ruum, kuhu mahtus kogu koolipere.
2013. aastal jätkasime eelmise aasta traditsiooni spordivaldkonnas: koostasime läbi õppeaasta
kestvat rühmade vahelist pingerida – koondtabelit koolisiseste võistluste põhjal.
2013. aastal korraldasime sügisese jooksukrossi Kuristiku Gümnaasiumi staadionil ja talvise
spordipäeva Pirita Spordikeskuses. Samuti toimus aprilli alguses Rammumehe võistlus, mille
raames toimus ka traditsiooniline rühmade-vaheline köietõmbamise võistlus.
Kooli külastasid mitmed külalisesinejad, kes tutvustasid sportimisvõimalusi ja edasiõppimisvõimalusi välismaa koolides.
Traditsiooniks on koolis kujunenud rühmade-vahelised viktoriinid erinevate tähtpäevade
tähistamiseks, nii näiteks Eesti Vabariigi ajaloo, kooli ajaloo, Euroopa Liidu kohta.
2013. aastal osales Tallinna Ehituskooli esindus ka Kutsekoolide suvepäevadel ning
sedakorda olime edukad – võitsime suvepäevade üldvõidu ja vabatahtlikult endale kohustuse
korraldada Kutsekoolide suvepäevad 2014. aastal.
Osalesime Keila karjääripäeval, Virtsu kooli karjääripäeval, Noorte infomessil „Teeviit“.
Tartu Infomessil „Intellektika“, Narva Noorte Infomessil „Orientiir“, Töötukassa korraldatud
töömessil ja olime oma boksiga ning töötoaga väljas ka kutsekoolide suurüritusel „Noor
Meister 2013“. Meid külastasid koolide 9. klasside õpilased tutvumaks õppimisvõimalustega
Tallinna Ehituskoolis.
2013. aasta saavutused spordis Kutsekoolide Spordiliidu korraldatavatel meistrivõistlustel:
1. Töötajate korvpall
3. koht.
2. Saalihoki, noormehed
1. koht.
3. Korvpall, noormehed meistrivõistluste
4. koht
4. Lauatennis, noormehed individuaalselt
1. koht
5. Lauatennis, noormehed paarismäng
1. koht
6. Lauatennis, noormehed kokkuvõttes
2. koht
7. Rannavõrkpall, meestöötajad
1. koht
8. Korvpall, töötajad
3. koht
9. Kergejõustik: meestöötajad 100m.
1. koht
naistöötajad, kaugus
3. koht
naistöötajad, 100m.
2. koht
tüdrukud, odavise
1. koht
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meestöötajad, odavise 3. koht
tüdrukud, kuulitõuge
2. koht
meestöötajad, kaugushüpe
2. koht
10.XXI Balti mängud: noormehed võrkpall
3. koht
töötajad, võrkpall
3. koht
noormehed, lauatennis
2. koht
11.Murdmaajooks, noormehed 3000m.
1.koht
meestöötajad 1000m.
3.koht
12. Korvpall, karikavõistlused, noormehed
3.koht
13. Saalijalgpall, noormehed
3.koht

Töötajad
Koolis töötas 2013. aastal ajavahemikul jaanuar-detsember põhikohaga keskmiselt 94 töötajat
(2012. a 95), sealhulgas 21 õpetajat ja 29 kutseõpetajat.
pedagoogid

juhid

tippspets

keskspets

töölised

50026

50021

50024

50025

50028

Astme /põhipalk

479 521,72

161 070,57

105 260,26

17 644,47

79 596,76

843 093,78

Boonused

15 872,00

8 649,97

2 175,00

800,00

5 150,00

32 646,97

KOKKU

495 393,72

169 720,54

107 435,26

18 444,47

84 746,76

875 740,75

2013

Kokku tasuliik

Töötajate arv 2013
Töötajad kokku

Õpetajad kokku

Õpetajad

kutseõpetajad

Õpet. koormus Kutseõp. koormus

Jaan

94

48

19

29

14,56

26,29

Veebr

97

51

20

31

15,51

27,48

Märts

97

50

20

30

15,51

27,36

Aprill

97

50

20

30

15,51

27,36

Mai

95

50

21

29

16,51

26,36

Juuni

93

49

21

28

16,51

25,63

Juuli

89

47

21

26

16,51

23,63

Aug

88

47

21

26

16,51

23,63

Sept

95

52

21

31

16,09

25,07

Okt

95

52

21

31

16,09

25,07

Nov

94

52

21

31

16,33

25,07

Dets

94

52

21

31

16,33

25,07

Keskmine

94

50

20,58

29,42

16,00

25,67

Keskmine töötasu 1 töötaja kohta kuus
Keskmine töötasu 1 pedagoogi kohta kuus

776, 37€
825,66€

Tegevjuht Raivo Niidas /allkirjastatud digitaalselt/

7

Tallinna Ehituskooli 2013. majandusaasta aruanne

Arendusprojektid
ESF projekt „Väljalangevuse vähendamine kutsekoolist“
Projekt kestvusega kaks aastat (2011-2013). Projektis osales 5 kutsekooli : EMA Merekool,
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Rakvere
Ametikool, Tallinna Ehituskool.
Projekti käigus läbisid kolm TEK pedagoogi 270-tunnise koolituse ja 6 õpetajat 60-tunnise
koolituse.
Korraldati ka sisekoolitus kõikidele kooli pedagoogidele ning töötati välja Tallinna Ehituskooli
Õpilasabi Ümarlaua tegevuspõhimõtted.
Tänaseks on läbi viidud mitmed ümarlaua juhtumid ning koostatud materjalid, mida saab jagada
huvilistele.

Rahvusvahelised koostööprojektid
New Opportunities for Resorers (NeoRest)
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci projekt võimaldab kokku kahekümne kahel Tallinna Ehituskooli
mööblirestauraatori ning puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilasel kahe aasta jooksul osaleda
erialasel praktikal Maltal ja Itaalias, kus sooritatakse erialast praktikat kohalikes ettevõtetes. 2013.
aastal toimusid 2 praktikalähetust pikkusega 6 nädalat, millel osales 12 Tallinna Ehituskooli
õpilast.
Praktikalähetustele eelnes projektis osalevate õpilaste kultuuriline ja keeleline ettevalmistus.
Projektis osalemine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada
silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mis kokkuvõttes tõstab nende konkurentsivõimet sisenemisel
avatud tööjõuturule.
Kõik 12 praktikalähetuses osalenud õpilast andsid projekti kohta läbinisti positiivset tagasisidet

New Skills for Restorers (NewRest)
Leonardo da Vinci
Projekt on mõeldud 12 Tallinna Ehituskooli puit- ja kiviehitiste restaureerimise õpilaste erialaste
teadmiste ja oskuste täiendamiseks, praktiliste tööoskuste omandamiseks ajalooliste hoonete
restaureerimisel ja kogemuste vahetamiseks sarnast eriala õppivate eakaaslastega Ungaris. Praktika
pikkus on 5 nädalat. Esimesed neli nädalat töötavad õpilased Szentendre Vabaõhumuuseumis
ajaloolistel ehitistel. Viimasel lähetuse nädalal osaletakse erialasel praktikal Hild Jozsef
Tehnikakoolis ja tutvutakse sealse õppekorraldusega.
2013. aastal osales projektis 6 õpilast. Tagasiside projektile nii õpilaste kui ka vastuvõtva partneri
poolt oli väga hea.
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„Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II. Support to the Development
of Georgian Vocational Education and Training II.”
Projekti partnerid Eestis on: INNOVE, Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Tallinna
Tööstushariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Narva Kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Gruusia poole
koostööpartnerid on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium (edaspidi Gruusia ministeerium) ja
Gruusia Hariduse Kvaliteedi Arendamise Keskus (edaspidi Gruusia kvaliteedikeskus).
Projekti üldeesmärk oli Gruusia pilootkoolide kutseõppe kvaliteedi tõus 2013. aastaks.
Projekt toetas Gruusia kutseõppeasutusi ja Gruusia ministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel
lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest.
Projekt on olnud meie õppeasutuse suhtes keerulises olukorras, kuna meie partner Mermisi College
on pidevas muutuses (kool on läbinud mitmekordsed muudatused õppeasutuste ühendamise teel
ning muutnud on ka ridamisi koolijuhte). Projektitegevused lõppesid 2013. septembris.
Kokkuvõtete tegemisel tunnistasid mõlemad pooled projekti kordaläinuks ning otsustati teha
taotlus uue, III jätkuprojekti korraldamiseks.
M_TIPE – Mentoring Teachers In Prison Education
Grundtvig programmi koostööprojekt
Projekti eesmärk on koguda ja jagada kogemusi ning metoodikaid vanglates töötavate õpetajate
juhendamiseks ja toetamiseks.
Varasemate vanglaharidusteemaliste Grundtvig projektide tulemused on näidanud, et kestev ja
kõikehõlmav toetusprogramm on õppijate ja õpetajate motiveerimiseks vanglakeskkonnas hädavajalik. Õpetaja professionaalne areng ilmneb vanglahariduses läbi mitme tasandi ja tegelik
sisseelamine võtab aega. Projekt keskendub kahele oluliseks peetud põhitoetusele: psühholoogiline
tugi ja juhenditega seonduv tugi. Selleks plaanitakse saada selge ülevaade nii uute kui ka
kogemustega õpetajate arenguvajadustest ning töötatakse välja õpetajate professionaalset arengut
toetav programm, mis tugevdaks juhendajate kompetentse toetamaks uusi õpetajaid; süvendaks
uute õpetajate teadmisi tööst spetsiifilises vanglakeskkonnas ja annaks uutele õpetajatele
võimaluse arendada oma kompetentse õppetundide läbiviimiseks vanglas.
Projekti koordinaator on Belgia. Lisaks Eestile osalevad projektis organisatsioonid Itaaliast,
Türgist, Ungarist ja Kreekast.
Väliskoostöö edendamine
Tallinna Ehituskool on olnud vastuvõtvaks partneriks Soome kutseõppeasutuste õpilastele
(Helsingi Maalriametikool, Keuda) ning kutseõpetajatele. Koostöös kohalike ehitusettevõtetega on
korraldatud Soome õpilaste erialast praktilist koolitust.
Loodud on sidemed Venemaa kutseõpeasutustega – Kaliningradis ja Moskvas.

Täiskasvanute koolitus
Täiskasvanute koolituse kursusi korraldati õhtuses õppevormis vastavalt koolitusnõudlusele ja
kooli võimalustele ajutistel pindadel aadressil Raadiku 10 tegutsedes. Kokku osales arengu- ja
täiskasvanute koolituse osakonna poolt korraldatud pikaajalistel kursustel 145 täiskasvanud
õppijat.
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Korraldati 8 erineva sisuga kursust, kokku 17 korral. ESF programmi „Täiskasvanute tööalane
koolitus ja arendustegevused“ raames korraldatud kursustel osales kokku 40 õppijat. 47 kursuslase
õpingute rahastajaks oli Eesti Töötukassa. Ülejäänud kursuslaste õpingute rahastajateks olid
eraisikud või tööandjad
Täiskasvanute koolituse osakonnas korraldatud kursuste juhendajatena olid kaasatud 9 kutseõpetajat Tallinna Ehituskoolist ja 3 lektorit väljastpoolt kooli. Lisaks pikemaajalistele kursustele
korraldati teabepäevi ja lühikoolitusi, kus osales kokku üle 200 koolitatava. Enamus täiskasvanute
koolituse osakonnas korraldatavatest kursustest olid eestikeelsed.

Kutseeksamid
Tallinna Ehituskool on tunnustatud kutset omistavate organite poolt kutseeksamikeskuseks kõigis
3 õpetatavas õppekavarühmas. 2013. aastal osales kutseeksamitel kokku 120 õpilast 193-st ehk
62% kooli lõpetajatest.
Õpitaval erialal ei olnud kutseeksami sooritamise võimalust mööblirestauraatori ning puit- ja
kiviehitiste restauraatori erialade õpilastel. Soovi korral said mööblirestauraatori eriala õpilased
osaleda mööblitisleri kutseeksamil. Puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilased võisid valida
viimistleja, puusepa või müürsepa kutseeksami. Seda võimalust kasutas 15 mööblirestauraatori
eriala õpilast ja 5 puit- ja kiviehitiste restauraatori eriala õpilast.
Osalemine kutseeksamitel 2013. a on kajastatud alljärgnevas tabelis:

Eriala

Kutse

Lõpetajate
Kutsearv
eksamil
vastaval
osalejaid
erialal

eksami
sooritajate
arv

Eksami
mitteEi
sooritanute ilmunud
arv
eksamile

tisler

tisler I

25

19

14

5

mööblirestauraator

tisler I

29

17

13

4

elektrik

elektrik I

24

18

5

13

ehitusviimistlus ehitusviimistleja I
Kivi- ja
betoonkonstruk
müürsepp I
tsioonide
ehitus
Puit- ja
kiviehitisteresta ehitusviimistleja I
uraator

60

50

45

3

14

8

6

2

28

4

1

3

Kokku

180

116

84

30

Märkused

Praktilise töö
sooritasid edukalt
kõik 18 osalejat.

2

2
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II Muud olulisematest sündmustest majandusaastal
Aastatel 2012-2014 toimub uue praktikahoone rajamine ja peahoone renoveerimine kogusummas
14 323 835,34 miljonit eurot.
21. septembril 2011. aastal kehtestas Tallinna Linnavalitsus kinnistu Pärnu mnt 162
detailplaneeringu, mille järgselt oli võimalik hakata tegelema projekteerimise riigihanke
ettevalmistamisega. Riigihanke tulemusel sõlmiti 2012. a märtsis leping projekteerimisfirmaga
„Sirkel ja Mall“. Esialgse ajakava kohaselt oleks põhiprojekt pidanud valmima 2012. a lõpuks,
kuid pärast augustis toimunud nõupidamist Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega
otsustasime muuta projekteerimise lähtealuseid olulises osas ja see lükkas ka projekteerimise
tähtaja 2-3 kuu võrra edasi. Ehitusload saadi 2013.a aprillis ning samal kuul kuulutati välja
rahvusvaheline hange ehitaja leidmiseks. Hanke võitis ühispakkumine ettevõtetelt Bauschmidt OÜ,
VMT Eehitus AS ja Kaamos Ehitus OÜ. 26. juulil sõlmiti ehitustööde teostamiseks leping.
Ehitustööd peaksid graafiku kohaselt lõppema 2014. a septembris. Ehitusperioodiks on kool ümber
kolinud ajutisele pinnale aadressil Raadiku 10.

2013.a viidi läbi koolis struktuurimuudatus, mille kohaselt senised osakonnad (ehituse, puidu ja
üldhariduse osakonnad) liitusid üheks osakonnaks - õppeosakonnaks õppedirektori alluvuses ning
endiste osakonna juhtide funktsioonid läksid suures osas üle juhtõpetajatele ning töökodade
juhatajale. Struktuurimuudatuse eesmärgiks oli kavandamis- ja otsustustasandi viimine lähemale
otsestele õppeprotsessi läbiviijatele ning samuti lõhkuda barjäärid erinevate osakondade vahel.

III Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta
Koolis on loodud toimiv sisekontrolli süsteem. Sisekontrolliga on taotletud tagada kooli
juhtkonnale küllaldane kindlustunne kooli ees seisvate eesmärkide täitmiseks.
Perioodiliselt
toimub sisekontrollsüsteemi efektiivsuse tõstmiseks sisekontrolli teemade
ülevaatamine selgitamaks välja protseduurid ja tegutsemisviisid, mida oleks vajalik täiustada või
muuta.
Sisekontrolli käigus ilmnesid järgimised puudujäägid:
1. Eelnevatel õppeaastatel seoses õppekorralduslike planeeringute ebapiisava täitmise ja jälgimisega õppetöö rakendamisel esines õpperühmi, kelle eelnevatele aastatele planeeritud
õppetöö ei olnud täidetud. Puuduse kõrvaldamiseks tehti õppekorralduse planeeringu lähteinfo
inventuur, fikseeriti olukord ning puudused kõrvaldati õppetöö ajalise jaotusplaani muudatuse
ning korrigeeritud tunnijaotuste rakendamisega.
2. Õppetundide läbiviimise kohta õpilaste seas läbiviidud tagasiside küsitlustest selgusid
mõningad vajakajäämised paari pedagoogilise töötaja õppetunni metoodika ja distsipliini osas.
Korrigeerimistegevustena on kevadperioodiks planeeritud tunnivaatluste ja arenguvestluste
läbiviimine pedagoogidega.
Koolil puudub siseaudiitori ametikoht.
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V Täiendavalt arenduskuludeks eraldatud vahendite kasutamine
Täiendavaid vahendeid arenduskuludeks vaadeldaval perioodil ei eraldatud.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS
(tuhandetes eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

4

1 883
16
1 899

281
28
309

5

3 501

2 324

VARAD KOKKU

5 400

2 633

Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Kohustused kokku

836
34
1 707
2 577

43
37
58
138

Netovara

2 823

2 495

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

5 400

2 633

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Muud nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara

Lisa

4
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TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Lisa

2013

2012

6
7

1 158
72
1 230

161
95
256

-223
-1 241
-357
- 379

-246
-1 280
-469
-111

-409
-2 609
-1 379
1 699
327

-102
-2 208
-1 952
1 928
-24

8
9
10
11

Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tulem
Siirded
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)

Lisa

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimisest
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kokku rahavood investeerimisest
Rahavood finantseerimisest
Laekunud laenud
Rahalised siirded
Kokku rahavood finantseerimisest
Puhas rahavoog

2013

2012

-1 379

-1 952

11

409
-1 746
12
126
-1 608

102
-1 914
12
11
-1 893

5

-1 099
2 602
1 503

-79
79
0

0
1 699
1 699
1 601

0
1 928
1 928
35

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Lisa

Saldo 31.12. 2011
Siire tulemi elimineerimisest
Saldo 31.12.2012
Siire tulemi elimineerimisest
Saldo 31.12.2013

12
12

AkumuKokku
leeritud
tulem*
2 519
2 519
-24
-24
2 495
2 495
320
327
2 815
2 822
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
(tuhandetes eurodes)
Klassifikaatori
kood

Nimetus

Tulude laekumine
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Saadud toetused
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15
Materiaalsete ja
immateriaalsete varade
soetamine ja
renoveerimine
4
Eraldised
50
Õppelaenude
tagasimaksmisega seotud
kulud
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
Tuludest sõltuvad kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded*
Riigikassale üle antud siirded*

2013
esialgne
eelarve

2013 lõplik
eelarve

2013
tegelik
eelarve
täitmine

Tegelik
täitmine
miinus
lõplik
eelarve

129
2 846
2 975

129
2 846
2 975

0
0
0

0
-173

0
-192

-1 128
-187

0
5

-2
-1 059
-412

-2
-1 099
-425

0
0
15

-1 646

-1 718

-2
-1 099
-410
-245
-3 071
1 736
39

Üle
viidud
2014
aastasse

0
0
0

20

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 13.
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AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja
riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse
standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on
kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
1. Nõuded
Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud kooli tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded on
bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse
tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla
hinnatud. Allahindluse puhul on kasutatud ligikaudsel meetodil. Nõude, mille maksetähtaeg on ületatud
rohkem kui 90 päeva, on hinnatud alla 50% ulatuses ning rohkem kui 180 päeva maksetähtaja ületanud
nõuded on hinnatud alla 100% ulatuses. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on
kajastatud aruandeperioodil ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja
kantud.
2. Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni
väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara
soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel
aruandeperioodi kuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse
põhivara maksumusele.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi
norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:


Hooned ja rajatised

2,0 %– 3,3%
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.

Masinad ja seadmed
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade

20%
25%
20%

3. Renditud varad
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Aruandekohustuslane on rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga.
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
4. Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, muud lühiajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele
nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka
kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on
bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.
5. Tulude arvestus
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
6. Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud
ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena.
7. Sihtfinantseerimine
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu
sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega).
8. Siirded ja netovara

Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab
riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi
liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega
tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi.
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega viiakse
tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe)
muutusena. Lisaks viivad teised riigiraamatupidamiskohustuslased tulemiaruande siirde kaudu igal aastal
nullini ning kajastavad varade ja kohustuste vahet siirdena rahandusministeeriumile. Niisugused tulud ja
kulud, mida tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade
siirdena Rahandusministeeriumile.
9. Riigieelarve täitmise aruanne
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Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil.
Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise
arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised:
a) riigiraamatupidamiskohuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv
käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara
soetusena, mitte eraldi muude kuludena; c) materiaalse põhivara soetus kajastatakse kuluna ja nimetatud
varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid
mitterahalisi liikumisi ei kajastata; d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna
Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutuste
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata.
10. Maksude arvestus
Põhivara ja varude soetamisel tasutud mittetagastuvad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel
kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Lisa 2. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
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(tuhandetes eurodes)
2.A. Nõuded ja kohustused
Lühiajalised
nõuded

Lühiajalised
kohustused

4
0
3
16
23

52
0
0
5
57

1
5
1
7

52
6
1 654
1712

Seisuga 31.12.2012
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Seisuga 31.12.2013
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtted
Avaliku sektori üksused kokku

2.B. Tulud ja kulud

Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku

2013 aasta
TegevusTegevustulud
kulud
16
-21
9
0
23
0
1 145
1 193

-51
-72

2012 aasta
Tegevus- Tegevustulud
kulud
44
-17
10
-54
34
0
143
231

-98
-169

Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid
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(tuhandetes eurodes)
Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja –kohustused
Lühiajalised
kohustused
Seisuga 31.12.2012
Maksud
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaks
Kohustusliku kogumispensioni makse
Erisoodustuste tulumaks
Maksud kokku
Seisuga 31.12.2013
Maksud
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmaks
Kohustusliku kogumispensioni makse
Erisoodustuste tulumaks
Maksud kokku

30
15
3
1
1
50

30
16
2
1
0
49

Lisa 4. Muud nõuded ja kohustused
(tuhandetes eurodes)
Lühiajaline
osa
31.12.2013
Nõuded ja makstud ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt lisa 6)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja makstud ettemaksed kokku
Kohustused ja saadud ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt lisa 3)
Toetuste maksmise kohustused
Muud kohustused
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku

Lühiajaline
osa
31.12.2012

16
-3
3
0
16

21
-2
8
1
28

49
1 654
0
1 703

50
6
2
59

Lisa 5. Materiaalne põhivara
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(tuhandetes eurodes)
Maa

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Amortisatsioon ja
allahindlused
Muu mahakandmine
jääkväärtuses
Liikumised kokku
31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Hooned
ja
rajatised

Masinad
ja
seadmed

Muu
põhivara

Kokku

266
0
266

2 562
-644
1 918

179
-144
35

57
-47
10

95
0
95

3 159
-835
2 324

7

0

0

0

1 579

1 586

0

-70

-15

-7

0

-92

0
7

-317
-387

0
-15

0
-7

0
1 579

-317
1 177

273
0
273

2 149
-618
1 531

179
-159
20

57
-54
3

1 674
0
1 674

4 332
-831
3 501

Aruandeperioodil teostati makseid Pärnu mnt.162 õppehoone ehitustööde eest 1 578 657,36 eurot. Kooli
raamatupidamisregistrites võeti arvele maaüksus Pärnu mnt 164a pindalaga 883 m3, soetusmaksumusega
7220 eurot. Muid põhivara soetusi ei teostatud.
Aruandeperioodil kanti maha kooli renoveerimistööde käigus lammutatud vanad õppehooned: õppehall
ehitusregistri koodiga 120271978 soetusmaksumusega 118909,47, mille jääkväärtus oli 103847,03 eurot;
õppepolügon ehitusregistri koodiga 101021425 soetusmaksumusega 196494,38 eurot, jääkväärtusega
140166,40 eurot ja abihoone ehitusregistri koodiga 101043960 soetusmaksumusega 97628,88 eurot,
jääkväärtusega 73196,29 eurot.
Lisa 6. Saadud toetused
(tuhandetes eurodes)
Jääk perioodi alguses
Nõuded
Saadud
ettemaksed
2012
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Põhivara soetuseks saadud
sihtotstarbeline toetus
Saadud toetused kokku
2013
Saadud toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Põhivara soetuseks saadud
sihtotstarbeline toetus
Saadud toetused kokku

Arvestat
ud tulu

Jääk perioodi lõpus
Nõuded
Saadud
ettemaksed

10

0

82

8

6

0
10

0
0

79
161

0
8

0
6

8

6

65

3

144

0
8

0
6

1 092
161

0
3

1 510
1 654

2013. aastal saadi sihtfinantseerimise vahendeid ESF projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus ja
arendustegevused” tegevuskulude katmiseks 11,9 tuhat eurot; SA Arcimedes`lt Leonardo 2012-0022LEO01-IVT-22 projekti tegevuskulude katteks 14,08 tuh eurot;Leonardo 2011-0019-LEO01-IVT-28
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projekti tegevuskulude katteks 11,56 tuh eurot; Leonardo 2013-0018-LEO03-VETRO-20 projekti
tegevuskulude katteks 7,8 tuh eurot; Leonardo 2013-0018-LEO01-IVT-18 projekti tegevuskulude katteks
31,2 tuh eurot ; Leonardo 2013-0018-LEO01-IVT-19 projekti tegevuskulude katteks 9,8 tuh eurot ja
elukestva õppe programmi Grundtvig õpikoostööprojekti tegevuskulude katteks 10,8 tuh eurot .
Sihtasutuselt INNOVE saadi kutsehariduse õppekavade reformi läbiviimiseks sihtfinantseerimist vahendeid
85 tuh eurot ning projekti 2.5.0201.11-0067„Tallinna Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamine“
põhivara soetuseks sihtotstarbelist toetust 2 638,3 tuh eurot.

Lisa 7. Kaupade ja teenuste müük
(tuhandetes eurodes)
2013
72
1
73

2012
91
4
95

Töötajate töötasud
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Töötasukulud kokku
Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks
Töötuskindlustusmaks
Tulumaks erisoodustustelt
Tööjõukulud kokku

2013
878
37
915
4
310
9
2
1 240

2012
896
46
942
4
318
13
3
1 280

Keskmine töötajate arv
Töötajad
Kokku

2013
80,97
80,97

2012
81,60
81,60

2013
-47
-14
-7
-112
-20
-22
-8
-3
-2
-116
0
-4
-2
0

2012
-58
-15
-11
-152
-25
-20
-12
-14
-1
-127
-4
-4
-25
-1

Tulud haridusalasest tegevusest
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Kokku
Lisa 8. Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

Lisa 9. Majandamiskulud
(tuhandetes eurodes)

Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute,hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenikulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-,kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Eri- ja vormiriietus
Mitmesugused majanduskulud
Muu erivarustus ja materjalid
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Kokku

-357

-469

2013
-377
-1
-378

2012
-109
-2
-111

2013
-409
-409

2012
-102
-102

2013

2012

1 738
-39
1 699
-320
1 379

1 953
-25
1 928
24
1 952

Tulud
0
0
0
2 846
0
129
2 975

Kulud
-1 646
-28
-43
-2 847
0
-129
-4 693

Lisa 10. Muud tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)
Käibemaks, maamaks
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kokku
Lisa 11. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
(tuhandetes eurodes)

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 5)
Kokku

Lisa 12. Siirded
(tuhandetes eurodes)

Rahalised siirded
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks
Riigikassale üle antud laekumised
Rahalised siirded kokku
Siirded tulemi elimineerimiseks*
Siirded kokku

Lisa 13. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
(tuhandetes eurodes)
Lõpliku eelarve kujunemine

Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve alusel
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Kokku lõplik eelarve
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Lisa 14. Rendid
Kasutusrent (ettevõte kui rentnik)
(tuhandetes eurodes)
Rendikulu
Transpordivahendid
Arvutustehnika
Kokku

2013
6
3
10

2012
8
3
11

2013
2
2

2012
2
2

Kasutusrent (ettevõte kui rendile andja)
Renditulu
Hooned soetusmaksumuses
Kokku
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tallinna Ehituskooli 31.12.2013 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja
raamatupidamise aastaaruandest.
Tallinna Ehituskooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Tallinna
Ehituskooli direktor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja avalikustanud kooli veebilehel.

Raivo Niidas
/allkirjastatud digitaalselt/
Tallinna Ehituskooli direktor
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