
 

 
 
 

AHTME KUNSTIDE KOOLI HOOLEKOGU 
 
 

KOOSOLEKU PROTOKOLL         

Kohtla-Järve           23. november 2015. a nr 7-3/1 

  
Koosoleku toimumise aeg   
23. november 2015. a  18.00 - 18.50 
 
Koosoleku juhataja 
Esimehe ja aseesimehe 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 kohal 
Juulia Pavlova kohal 
Svetlana Pantšenko puudub 
Tatiana Nagaeva kohal 
Larissa Polujanenkova kohal 
Elena Titova puudub 
Olga Gudkova kohal 
Uljana Ivanova puudub 
Jelizaveta Karpova kohal 
Marina Dunajeva 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 esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 
2. Hoolekogu 2015-16 õ.a tööplaani kinnitamine 
3. AKK-i 2016 a. eelarve projekti heakskiitmine 
4. Õppetasu toetuse määramine perioodi 01.01.2015-31.12.2015 eest.  
5. Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatuste heakskiitmine.    

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe 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 protokollija. 
 
 
 



Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tegi ettepaneku valida hoolekogu enda hulgast  esimehe ja aseesimehe ning 
protokollija.   
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu esimeheks valiti Jelena Netšajeva  ja aseesemeheks valiti Olga Gudkova. Protokollijaks valiti 
Julia Pavlova. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. novembri 2015. a otsusega nr 1. 
Otsuse poolt oli 9  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
2. Hoolekogu 2015-16 õ.a tööplaani kinnitamine 
Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Huvikooli seaduse §17 lg 4, mille kohaselt  huvikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid. Sõnavõtjate 
nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu tööplaan 
2015-16 õppeaastaks. 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu kinnitas 2015-16 õ.a tööplaani. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. novembri 2015. a otsusega nr 2. 
Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
3. AKK-i 2016 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 kandis ette  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli 2016 a. eelarve projekti.  
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu arutas läbi 2016 a. eelarve projekti ja tegi ettepaneku linnavalitsusele tõsta Ahtme Kunstide Kooli 
õpetajate palgamäära 30% võrra, sest õpetajate palgamäärad on kõige madalamad meie regioonis. 
Hoolekogu on mures õpetajate madalate palgamäärade üle, sest kvalifitseeritud õppejõud annab koolis 
eelprofessionaalset haridust, valmistab ette õpilasi  õpingute jätkamiseks kõrgemates õppeasutustes,  
konkurssideks ja festivalideks.  
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. novembri 2015. a otsusega nr 3. 
Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
4. Õppetasu toetuse määramine perioodi 01.01.2015-31.12.2015 eest.  

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Kohtla-Järve linna volikogu 25.jaanuari 2010.a  määruse nr 8  „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §20 lg1  
p 8, mille kohaselt  hoolekogu vaatab  läbi ja kiidab heaks õppetasu toetuse  saajate nimekirja. 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu üldkoosolekul heaks 
kiidetud 2015.a õppetasu toetuse  saajate nimekirja. 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu kiitis heaks 2015.a õppetasu toetuse  saajate nimekirja. 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. novembri 2015. a otsusega nr 4. 
Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
5. 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. 
Olga Gudkova tegi ettepaneku muuta põhimääruses olev täpne Ahtme Kunstide Kooli aadress Ahtme 
linnaosa vastu.      
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Hoolekogu kiitis heaks Ahtme Kunstide Kooli põhimääruse muudatused.  
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. novembri 2015. a otsusega nr 5. 
Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

       

 

 

      Jelena Netšajeva                                    Julia Pavlova 

      Esimees Protokollija 


