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KOOSOLEKU PROTOKOLL         

Kohtla-Järve           29. september 2016. a nr 7-3/1 

  
Koosoleku toimumise aeg   
29. september 2016. a  17.10-17.55 
Koosoleku juhataja 
Aseesimehe ja sekretäri valimise küsimustes juhatas koosolekut kooli direktor Jana Unt. 
 
Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 
 
             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Jelena Netšajeva        kohal 
Natalia Antropova puudub 
Marina Melnik kohal 
Svetlana Pantšenko puudub 
Tatiana Nagaeva kohal 
Larissa Polujanenkova puudub 
Elena Titova kohal 
Olga Gudkova puudub 
Uljana Ivanova kohal 
Uljana Lepilova kohal 
Karolina Gita kohal 

 
Koosolekule kutsutud isikute nimed 

Ees-ja perekonnanimi Märge isiku seotuse kohta 
menetlustoiminguga 

Jana Unt    Ahtme Kunstide Kooli  direktor 
 
KINNITATUD PÄEVAKORD: 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine. 
2. Hoolekogu 2016-17 õ.a tööplaani kinnitamine. 
3. AKK-i 2017 a. eelarve projekti heakskiitmine. 
4. Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatuste heakskiitmine.    
5. Ahtme Kunstide Kooli -i tööjõukulud 2017 a. 

 
1. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine. 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a  määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide 
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §13 lg 1, mille kohaselt  hoolekogu valib enda hulgast esimehe, 
aseesimehe  ja sekretäri. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  



Kooli direktor Jana Unt tegi ettepaneku valida hoolekogu liikmete seast  uus aseesimees ja sekretär.  
Lapsevanem Olga Gudkova täitis aseesimehe ülesandeid 2015-16 õppeaastal, kuna alates 2016 a. 
septembrist tema tütar Ahtme Kunstide Koolis ei käi, tuleks valida uus aseesimees.  
Jana Unt tegi ettepaneku valida hoolekogu koosseisu hulgast  uue sekretär, kes valdab eesti keelt ning oskab 
vormistada protokolle. 
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Larissa Polujanenkova määrata hoolekogu aseesinaiseks.  
Marina Melnik määrata hoolekogu sekretäriks. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 29. septembri 2016. a otsusega nr 1. 
Otsuse poolt oli 8  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
2. Hoolekogu 2016-17 õ.a tööplaani kinnitamine 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Huvikooli seaduse §17 lg 4, mille kohaselt  huvikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid. 
Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26  
p. 14, mille kohaselt  hoolekogu pädevuses teha üksikküsimustes otuseid. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu tööplaan 
2016-17 õppeaastaks. 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kinnitada hoolekogu 2016-17 õ.a tööplaan. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 29. septembri 2016. a otsusega nr 2. 
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
3. AKK-i 2017 a. eelarve projekti heakskiitmine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a  määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide 
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §12 p 8, mille kohaselt  hoolekogu arutab läbi ja avaldab 
arvamust kooli eelarve kava projekti kohta. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt  esitles   Ahtme Kunstide Kooli 2017 a. eelarve projekti  hoolekogule arvamuse 
andmiseks. 
2017 a. eelarve projekt on 153,0 tuhande euro võrra suurem kui 2016 a. eelarve. 
Võrreldes  eelmise aastaga on planeeritud suuremaid kulutusi inventari, õppevahendite 
ja  kommunikatsioonide soetamiseks, kuna koolil napib arvuteid,  õppeinventari ning kunstimaterjale. 
Kunstiosakonna õpilased ise ostavad endale vajalikud töövahendid kooli kaasa. 
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2017.a eelarve projekt. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 29. septembri 2016. a otsusega nr 3. 
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
4. Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muutmise heaks kiitmine. 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a  määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide 
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §12 punkt 4 , mille kohaselt  hoolekogu arutab  läbi ja avaldab 
arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste  kohta. 
 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  



Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatused. 
Muudatused põhimääruses on seotud kunstiosakonna õppekava muutmisega. Muudetakse  §15 „Osakonnad 
ja õppeastmed“ lg 4 „Kunstiosakonna õppeastmed“, mis praegu on selline: 
põhiõpe noorem aste – kestvusega 3 aastat; 
põhiõpe vanem aste – kestvusega 2 aastat; 
lisaõpe – kestvusega kuni 3 aastat. 
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kinnitada Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse §15 „Osakonnad ja õppeastmed“ lg 4 „Kunstiosakonna 
õppeastmed“ uues  redaktsioonis: 
Kunstiosakonna õppeastmed:      
eelkool -     kestvusega 1- 2 aastat;  
põhiõpe –   kestvusega 4 aastat; 
lisaõpe –    kestvusega 1-4 aastat. 
 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 29. septembri 2016. a otsusega nr 4. 
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
5. Ahtme Kunstide Kooli -i tööjõukulud 2017 a. 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
-Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a  määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide 
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §12 punkt 14 , mille kohaselt  hoolekogu teeb linnavalitsusele 
ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks; 

- Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26  
p. 13, mille kohaselt  hoolekogu pädevuses teha linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste 
paremaks lahendamiseks. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Jana Unt: Lubage teavitada hoolekogu liikmeid Ahtme Kunstide Kooli probleemsetest küsimustest. 

Õpetajad peavad täitma dokumentatsiooni arvutis. Paraku seda on raske täita, sest koolis ei jätku arvuteid. 
Vajame 18 arvutit muusikaosakonda ja 5 arvutit kunstiosakonda. Samuti ei ole  igal õpetajal oma 
klassiruumi. 

Kõige tõsisem problem on meie kooli õpetajate töötasuga. Vastavalt Kohtla-Järve volikogu 11.veebruari 
2015.a  määruse nr 57 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja huvikoolide õpetajate 
töötasu alammäärade kehtestamine" on huvikooli kõrgharidusega õpetaja kuu  töötasu 610.- eurot, põhikooli 
ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär on  958.- eurot (Vabariigi Valituse 15.01.2016.a määrus nr 5 
“Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär”), vahe on 348.- eurot ehk  36%. 

Alates 2012. aastast kõrgharidusega õpetaja töötasu meie koolis  tõusis ainult 65.- euro võrra, minimumpalk 
aga 290.- eurost 430.- euroni 2016 aastal. 2017 aastal miinimumpalk juba tõuseb kuni 470.- euroni. Seega 
miinimumpalk tõusis 49 % võrra, meie kooli kõrgharidusega õpetaja töötasu tõusis kõigest 13% sellel 
ajavahemikul.  

Selline olukord paneb meie kooli ebasoodsatesse tingimustesse. Ajal, mil  huvikoolides töötavad keskeas ja 
vanemad õpetajad ning noored ei tule meie linna tagasi tööle peale õpinguid pealinnas, kaotab meie kool 
häid õpetajaid. Kuna teistes huvikoolides  on töötasu suurem, kui meie koolis, siis õpetajad eelistavad minna 
tööle teistesse koolidesse ning vähendavad oma õppekoormust meie koolis. Mitmed meie kooli õpetajad 
asusid sellel õppeaastal  tööle üldhariduskooli, kus töötavad hommikuti. Seega nende tööpäev kestab kella 
08.00-kuni 20.00, mis on kahjulik tervisele ja võib viia õpetaja läbipõlemiseni. Seoses sellega ei saa me kõiki 
soovijaid  kooli vastu võtta ja see pidurdab kooli arengut. Raske on ka korraldada õpetajate asendamist, sest 



noored spetsialistid, kes lõpetavad Muusikaakadeemiat, ei ole huvitatud meie linna tööle tulema madala 
töötasu tõttu. 

Selleks, et saada muusikakooli õpetajaks, on vaja õppida 15 aastat, kunstikooli õpetajaks 8 aastat. Meie 
kooli  õpetajad on alati  töötanud suure entusiasmiga, konkursitel saavutatud auhinnalisi kohti ning aktiivselt 
osalenud linna üritustel. Kooli õpetajad osalevad täienduskursustel, külastavad näitusi ja kontserte. Palju 
aega töötavad õpetajad nädalavahetusel ja koolivaheaegadel, sest konkursitest osavõtmine ja  esinemised 
üritustel  sageli langevad puhkepäevadele või koolivaheaegadele.  

Tahaksime, et linnavalitsus pööraks tähelepanu sellele probleemile ja võtaks meetmed vastu Ahtme Kunstide 
Kooli pedagoogilise kollektivi säilitamiseks, sest konkureerivates koolides on soodsamad töötingimused.  

Paljud omavalitsused on leidnud võimalust maksta huvikoolide õpetajatele töötasu  samal tasemel kui 
üldhariduskooli õpetajatel või siis ainult 10-20% võrra vähem, meie linnas on vahe 36%. 

Marina Melnik: meie koolis on tõesti väga madal töötasu ja nappib ka õppevahendeid. Raske töötada 
sellistes tingimustes. 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele ja Kohtla-Järve volikogule  hoolekogu arvamus tekkinud olukorrast ja 
ettepanek olukorra lahendamiseks. Lisa I 
 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 29. septembri 2016. a otsusega nr 5. 
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

 

 

      Jelena Netšajeva                                    Marina Melnik 

      Esimees                                                  Sekretär 


