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Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 

 

             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Jelena Netšajeva        kohal 

Nadežda Petropavlova kohal 

Marina Melnik kohal 

Svetlana Popenko kohal 

Žanna Volosatova kohal 

Deniss Veršinin kohal 

Natalja Kreivald kohal 

Inge Laada kohal 

Orina Jakovleva kohal 

German Kabantšuk kohal 

Viktoria Iljina 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 2018-19 õ.a tööplaani kinnitamine. 

2. 2017-18 õ.a tegevuskava täitmise aruande heakskiitmine. 

3. 2017-18 õ.a Aasta õpetaja ja aukirja kandidaatide  kinnitamine. 

4. Oreli ainekava kinnitamine. 

5. Ahtme Kunstide Kooli 2019-2014 arengukava heaks kiitmine. 

6. AKK-i 2019 a. eelarve projekti heakskiitmine. 

 

1. Hoolekogu 2018-19 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 otsuseid. 

 

 



 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Hoolekogu esimees Deniss Veršinin tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada Ahtme Kunstide Kooli 

hoolekogu tööplaan 2018-19 õppeaastaks. 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kinnitada hoolekogu 2018-19 õ.a tööplaan. Lisa I 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 11. septembri 2018. a otsusega nr 1. 

Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

2. 2018-19 õ.a tegevuskava täitmise aruande heakskiitmine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

-RT I 2007, 4, 19  Huvikooli seaduse §17 lg 3 p 2 kohaselt huvikooli hoolekogu kuulab ära huvikooli 

direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse 

hinnanguga kooli pidajale. 
-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §18 

lg 3 p 8 kohaselt huvikooli direktor esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande 

huvikooli hoolekogule. 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas hoolekogule 2018-19 õ.a tegevuskava täitmise aruannet. 

Ahtme Kunstide Kooli  2018-19 õ.a. õppetöös olid kõrged tulemused,  konkursidest  aktiivne  ning 

tulemuslik osavõtt, kool on täitnud kultuuriedendaja rolli  regioonis traditsiooniliste ürituste  ja  näituste  

läbiviimise näol koolis ja väljaspoolt kooli. Koolis avati 3 uut ringi huvihariduse ja huvitegevuse riigi 

täiendava toetuse toel. Avati uus akadeemilise vokaali põhiõpe huvihariduse ja huvitegevuse riigi täiendava 

toetuse toel. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kiita heaks 2018-19 õppeaasta tegevuskava täitmise aruanne. Lisa II 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     11. septembri 2018. a otsusega nr 2. 

Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

3. 2017-18 õ.a Aasta õpetaja ja aukirja kandidaatide  kinnitamine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26 

p 14  kohaselt teha üksikküsimustes otsuseid. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu 19.juuni 2018.a     

otsust nr 4, mille alusel esitab õppenõukogu Kohtla-Järve linna Aasta õpetaja konkursile järgmised õpetajad: 

Aleksander Lobanov  –Aasta õpetaja aunimetuse kandidaat; 

Jelena Gromova  – aukirja saamise kandidaat; 

Marina Melnik – aukirja saamise kandidaat; 

Ljudmilla Vinogradova - aukirja saamise kandidaat; 

Nadežda Petropavlova - aukirja saamise kandidaat. 

 

Ülalloetletud õpetajate õpilased  saavutasid 2017-18 õ.a. jooksul konkursidel  ja festivalidel autasulisi kohti, 

õpetajate töö oli vastutustundlik ja tulemuslik. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Esitada Kohtla-Järve linnavalitusele Õpetajate päeva puhul autasustamisele jäirgmised õpetajad: 

Aleksander Lobanov  –Aasta õpetaja aunimetuse kandidaat; 



Jelena Gromova  – aukirja saamise kandidaat; 

Marina Melnik – aukirja saamise kandidaat; 

Ljudmilla Vinogradova - aukirja saamise kandidaat; 

Nadežda Petropavlova - aukirja saamise kandidaat. Lisa III 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 11. septembri 2018. a otsusega nr 3. 

Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

4. Oreli ainekava kinnitamine. 

 

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 2 kohaselt hoolekogu  arutab läbi ja avaldab arvamust 

kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. 
 -Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a  määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26 
 p 4  kohaselt teha ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks. 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli muusikaosakonna õppenõukogu 

14.juuni 2018.a    otsust  nr3, mille kohaselt kinnitati  oreli põhiõppe  õppekava. Orelit õpetatakse  Ahtme 

Kunstide Koolis  alates 2006 aastast lisaainena. Õpilased on saavutanud silmapaistvaid saavutusi 

vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Linnapea ja kooli juhtkond  on huvitatud avada oreli eriala ja 

suurendada õpilaste arvu antud erialal. J.Unt tutvustas hoolekogule oreli põhiõppe õppekava ja tegi 

ettepaneku kiita heaks oreli põhiõppe õppekava. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli Oreli põhiõppe õppekava. 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     11. september 2018. a otsusega nr 4. 

Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

5. Ahtme Kunstide Kooli 2019-2014 arengukava heaks kiitmine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

Ahtme Kunstide Kooli  04.10.2013 kinnitatud protokolliga nr 1 Hoolekogu  põhimääruse §9 lg 1, mille 

kohaselt  hoolekogu arutab läbi arengukava ja  annab hinnangu. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt  esitles   Ahtme Kunstide Kooli 2019-2014 arengukava  hoolekogule arvamuse 

andmiseks. Arengukava oli arutatud Ahtme Kunstide Kooli 28.08.2018 õppenõukogu üldkoosolekul ning sai 

heaks kiidetud õppenõukogu poolt. 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2019-2014 arengukava. Lisa IV 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 11. septembri 2018. a otsusega nr 5. 

Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

6.  AKK-i 2019 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 2019 a. eelarve projekti  hoolekogule arvamuse 

andmiseks. 

 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2019.a eelarve projekt. Lisa V 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 11. septembri 2018. a otsusega nr 6. 

Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

      Deniss Veršinin                                    Marina Melnik 

      Esimees                                                                                   Sekretär 


