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Arutati: 

 

1. Informatsioon muusikakooliga seotud kohtuasjadest    

 

Tiia Kallastu andis infot muusikakooliga seotud kohtuasjadest. Info võeti teadmiseks.  

Eva Kruuse ettepanek - Kuna kohtusse pöördumisel on tegu lapsevanemate kaebusega 

muusikakooli kasutusloa tühistamiseks sh ruumide nõuetele mittevastavuse osas, siis 

kaasata ka hoolekogu antud läbirääkimiste juurde, kuna kohtuasi puudutab muusikakooli 

tegevust ja hoolekogu peaks olema teadlik ja kaasatud. 

Vallavalitsuse esindaja Tiia Kallastu selgitas, et ei saa avaldada kohtusse esitatud kaebuse 

sisu. Koolijuht märkis, et muusikakooli ruumide võimalikud probleemid ning vajadusel 

nende kõrvaldamine on koolijuhi töö koostöös koolipidajaga. Hoolekogu ülesanded on 

teised.  

2. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine 

 

Hoolekogu uueks sekretäriks valiti 7 häälega Kristiine Veski.  

Hoolekogu esimehe kandidaatideks seati üles: Gerda Mölder, Heli Künnapas ja Eva 

Kruuse. Toimus salajane hääletus. Häältelugejaks valiti Helle Ottender. Hoolekogu 

esimeheks valiti Heli Künnapas.  

Töökorralduslikult lepiti kokku, et muusikakooli tegevusega seotud küsimused koondab 

hoolekogu esinaine, kes edastab need direktorile vastuste ettevalmistamiseks ning kutsub 

vajadusel kokku hoolekogu koosoleku. Probleemide korral on hea tava arutada need alati 

läbi hoolekoguga enne muudele instantsidele (sotsiaalmeedia, ajakirjandus jm) saatmist.  

 

3. Kooli direktori koostatud 2019 – 2020 kooli tegevuse aruande 

ärakuulamine ja omapoolse hinnangu andmine 

 



Direktor esitas hoolekogu liikmetele kooli tegevuse aruande 2019 – 2020 perioodi kohta. 

Kool on jätkanud muusikalise alushariduse andmist. Jätkuvalt on uuendatud pilliparki – 

viimaste aastate jooksul on uuendatud kõik klaverid muusikakoolis. Jätkuvalt peetakse 

oluliseks laste koosmänguoskuste arendamist läbi erinevate pillikoosluste. Uue kooslusena 

algatati mini-sümfoniettorkester. Muusikakool tegutses edukalt ka läbi distantsõppe-aja. 

Sisse on viidud õpetajate regulaarsed töökoosolekud. Möödunud perioodi kõige suuremaks 

ja keerulisemaks tegevuseks osutus muusikakooli kolimise ettevalmistamine ning uutesse 

ruumidesse sisseelamine. Koostöö inimeste vahel ei olnud hea ja palju valeinformatsiooni 

paisati sotsiaalmeediasse ja ajakirjandusse. Lahendusena näeb koolijuht probleemide 

kerkimisel need ümarlaua taga lahendusteni viia, mitte sotsiaalmeedias, ajakirjanduses või 

kohtute kaudu asju ajada. Lisaprobleeme valmistas lõppeval hooajal ka vallavalitsuse otsus 

koroonaviiruse tõttu tekkinud valla eelarve tulude osa mittetäitumisest kooli eelarve 

personalikulude vähendamiseks 5% võrra terve 2020.aasta eelarvest mais 2020, mis 

tähendas koos puhkusekuludega arvestamist personalikulude vähendamise raskuse 

langemist vaid aasta neljale viimasele kuule ja seda hoopis 15% suuruses languses. 

Koolijuht lahendas probleemi ühe klaveriõpetaja koondamise ning erialaõpetajate 

normkoormuse tõstmisega 26-le tunnile nädalas. Nimetatud meetmed aitasid eelarvega 

toime tulla ning 2021. aasta eelarves taas kõigil õpetajatel 24-tunnise nädalakoormusega 

arvestada.  

Otsustati: Direktori poolt esitatud aruanne 2019 – 2020 kooli tegevuse kohta on ära 

kuulatud ja teadmiseks võetud.  

 

4. Ettepanekute tegemine kooli sisuliseks arendamiseks  

 

Koolijuht selgitas õpetajate poolt tehtud arengukava muudatusettepanekuid. Õpetajate 

ettepanekul asendatakse arengukava visioonis sõna „huvikeskus“ sõnaga „huvikool“ . 

Õpetaja Helle Ottender saatis eelnevalt meili peale ettepanekud Orffi pillide laiendamise 

osas solfedžoõppe parendamiseks. Ka selle ettepanekuga on arvestatud kooli arengukavas. 

 

 

5. Direktori koostatud eelarveprojekti ärakuulamine ja ettepanekute 

tegemine eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks 

 

Kuulati ära direktori esitatud eelarve projekt 2021. aastaks. Positiivne on, et õpetajate 

nädalane normkoormus läheb taas 24-le.  

Ettepanek 1 (Eva Kruuse): lisada kooli eelarvesse vajaminevad summad muusikakooli 

nõuetele vastavusse viimiseks. 

Ettepanek 2 (Heli Künnapas):  Teise klaveriõpetaja ametikoha taastamine alates 

01.09.2021 

Direktori kommentaarid: Koolihoone läbikostvuse tööde pakkumised on võetud, normidele 

vastavust kontrollitakse ning võimalike probleemide lahendamisega kindlasti tegeletakse. 

Teise klaveriõpetaja palkamiseks ei näe hetkel 2021.aastal vajadust ega ka eelarvelisi 

võimalusi. Hilisemad vajadused arutame eelkõige õpetajatega läbi.  

Otsustati: Eelarve 2021 projekt on ära kuulatud. Mõlema ettepaneku eelarvesse lisamise 

poolt olid 6 hoolekogu liiget.  
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