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Päevakorras:

1. Kooli eelarve 2019.a ja 2020.a
2. Toetuste aruanne (Tallinna linna toetus)
3. 2019.a jõulupeo-kohviku kokkuvõte
4. Ülevaade projektidest, koolitustest 
5. Liikva maja hetkeseis

1. Kooli eelarve 2019.a ja 2020.a

KUULATI: Inga Juuse teeb kokkuvõtte 2019.a eelarvest ja tutvustab 2020.a eelarvet (Lisa 1).

2. Toetuste aruanne (Tallinna linna toetus)

KUULATI: Direktor  Maarika  Vorsmann tutvustab  Tallinna  linna  poolt  eraldatud  8000 euro
kasutamist (Lisa 2).

3. 2019.a jõulupeo-kohviku kokkuvõte

KUULATI:  Direktor  Maarika  Vorsmann  informeerib,  et  2019.a  jõulupeol  kohviku-laadaga
koguti 674 eurot, millest 411,29 eurot on praeguseks lapsehoiuteenuse osutajad valinud esemeid
lapsehoiuruumi. Kolleegiumile meeldis pühapäevane ühisüritus ja selle formaadiga võiks jätkata.
Kolleegiumi  ettepanekud:  rohkem müüjaid  või igaüks ise  paneb raha karpi,  toole  rohkem ja
vaipu laudade ette istumiseks.

KUULATI: Eneli Talli tegi ettepaneku järgmisel korral siiski loterii korraldada, kuna sealt tuleb
rohkem  raha.  Peo  korraldajateks  võiks  olla  kindel  korraldustiim,  näiteks  5.-6.klassi



lapsevanemad,  kes  saaksid  mõned  aastad  koos  korraldada  ja  kaasavad  ka  kõiki  teisi
lapsevanemaid.

4. Ülevaade projektidest, koolitustest 

KUULATI: Direktor M.Vorsmann tegi ülevaate 2020 rahastuse saanud SA Innove projektidest,
sisekoolitustest ja lapsevanemate infopäevadest (Lisa 3).

5. Liikva maja hetkeseis
KUULATI:  I.Juuse  tegi  ülevaate  Liikva  maja  plaanidest.  Selgunud  on  vahepeal  Tallinna
abilinnapea  Vadim  Belobrovtsevile  tehtud  päringust,  et  Sõle  40  on  plaanis  5.-10.aasta
perspektiivis kasutusele võtta, kuna Põhja-Tallinnas on koolikohtade vajadus juba praegu suur.
Kõikidest linnaosade valitsustele saadetud päringutest  vabade linna äripindade osas vastati,  et
Tallinna linnale kuuluvat vara ei ole, mis sobiks Hilariuse Kooli vajadusteks.

Teise  kohta  kolimiseks  või  uue  maja  ostmiseks  on  juhatus  lasknud  koostada  äriplaani,
hankedokumendi  maja projekteerimiseks,  Aures Capital  Konsulti  kaudu saadud nõustamist  ja
tehtud nendega koostööleping, et firma leiaks meile investoreid nii Eestist kui väljaspoolt Eestit.
Inga Juuse tegi arvutused maja ostuks 230 000 euro osas, mida saaks katta 4.a laenulepinguga.
Maja renoveerimise jaoks hakkaks raha koguma erinevate projektide ja laenudega kohe peale
maja ostu, sest siis on kinnisvara olemas, millele raha küsida. Ehitusega võiksime alustada nelja
aasta pärast.

Kui me aga peaksime minema teisele äripinnale ja linnale kuuluvat odavat äripinda enam saada
ei ole, siis peaksime tasuma renti turuhinna alusel, so 6-7 eurot m2. Meie vajaduse 1000 m2
jaoks hakkaks kuluma aastas 72 000 eurot (praegu 17 688 eurot), lisanduvad kommunaalkulud
ning kokkuhoidu on igal juhul vaja rakendada. Kas siis on mõtekas nii suur summa kulutada
rendile või laenule, et saada lõpuks oma kinnisvara?

Toimus arutelu, kuidas rakendada kokkuhoidu, kui on vaja juba 2020.a maksta laenuraha 54 000
ja  2021.a  65  700  eurot  -  tuleb  leida  õppevahenditele  raha  projektidest,  natuke  palgafondi
kokkuhoiust ja kõige olulisem – suurendada laste arvu 43 õpilaseni.

OTSUSTATI: Korraldada  kolleegium  20.veebruaril  töötajatele.  Tellida  kooli  poolt  buss  ja
kutsuda kaasa kõik lapsevanemad ja töötajad Liikva majaga tutvuma reedel, 21.veebruaril kell
14.00-17.00, lapsehoid on tagatud.  Kutsuda märtsis kokku lastevanemate üldkoosolek.
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