
 

 
 
 

AHTME KUNSTIDE KOOLI HOOLEKOGU 
 
 

KOOSOLEKU PROTOKOLL         

Kohtla-Järve           10. november 2016. a nr 7-3/2 

  
Koosoleku toimumise aeg   
10. november 2016. a kell 17.10-17.55 
Koosoleku juhataja 
Hoolekogu esimees Jelena Netšajeva 
Koosoleku sekretär 
Marina Melnik 
Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 
 
             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

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

 
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. Õppetasu toetuste jagamine aastal  2016 . 
2. Dokumendi „Ahtme Kunstide Kooli õppe-ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine. 
 

1. Õppetasu toetuste jagamine aastal  2016 . 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26  
p. 9, mille kohaselt  hoolekogu pädevuses läbi vaadata  ja heaks kiita toetuste saajate nimekiri; 
-Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.05.2011 a. määrus nr 83 „ Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse 
määramise ning maksmise kord“  § 5 
-Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a  määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide    
 hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §12 p 15, mille kohaselt  hoolekogu täidab teisi õigusaktidega    
 hoolekogule pandud ülesandeid. 
 



Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt esitas hoolekogule  õppenõukogu ettepaneku  õppetasu  toetuste määramise kohta. 
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu otsustas  avalikul hääletusel üksmeelselt  kiita heaks õppetasu toetust  saavate õpilaste nimekiri 
2016 aasta eest. LISA I 
 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 10. novembri 2016. a otsusega nr 1. 
Otsuse poolt oli 8  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
2. Dokumendi „Ahtme Kunstide Kooli õpp-ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine. 
 

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 6, mille kohaselt  hoolekogu arutab läbi ja kehtestab 
direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise 
korra. 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tegi hoolekogule ettepaneku muuta 12.mail 2009 aastal käskkirjaga nr 3-3/32 
kinnitatud dokumendi „Ahtme Kunstide Kooli õppe- ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade 
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“. 

Jana Unt: Arvan, et tuleb anda direktorile luba avaldada konkursikuulutus kooli kodulehel ja Kohtla-Järve 
linna ametlikul veebilehel.   

VANA: p.2 Konkursi pedagoogi vabale või vabanevale ametikohale kuulutab välja kooli direktor, 
avaldades vastava teate kohalikus ja üleriigilises ajalehes.  
 
UUS: p.2 Konkursi pedagoogi vabale või vabanevale ametikohale kuulutab välja kooli direktor, 
avaldades vastava teate vähemalt kooli koduleheküljel ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse 
koduleheküljel.  
 
Korra p.7 tuleb muuta seoses sellega, et komisjoni koosseisust on vaja välja viia  ametiühingu poolt volitatud 
esindaja, kuna koolis ei ole enam ametiühingut ning viia komisjoni koosseisu  vastava eriala osakonna 
juhataja, kes tunneb eriala spetsiifikat ja kelle arvamus  kandidaadi hindamisel on tähtis.  

VANA:  
7. Konkursi läbiviimiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga komisjoni järgmises koosseisus: 
7.1. kooli direktor – komisjoni esimees; 
7.2. õppenõukogu poolt volitatud esindaja; 
7.3. kooli ametiühingu poolt volitatud esindaja; 
7.4. kooli õppealajuhatajad; 
7.5. kooli hoolekogu esindaja. 

 
UUS:  
7.Konkursi läbiviimiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga komisjoni järgmises koosseisus: 

7.1. kooli direktor – komisjoni esimees; 
7.2.õppenõukogu poolt volitatud esindaja; 
7.3.muusika- või kunstiosakonna direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal; 
7.4.vastava osakonna juhataja; vastava eriala osakonna juhataja; 
7.5. kooli hoolekogu esindaja. 
 



Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kinnitada „Ahtme Kunstide Kooli õppe-ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ uues redaktsioonis. LISA II. 
 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 10. novembri 2016. a otsusega nr 2. 
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
 

      Jelena Netšajeva                                    Marina Melnik 

      Esimees                                                  Sekretär 


