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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 2017-18 õ.a tööplaani kinnitamine. 
2. AKK-i 2018 a. eelarve projekti heakskiitmine. 
3. Ahtme Kunstide Kooli õppetasu   maksmise korra muutmine. 

 
 

 
1. Hoolekogu 2017-18 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:  
Kooli direktor Jana Unt tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu tööplaan 
2017-18 õppeaastaks. 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kinnitada hoolekogu 2017-18 õ.a tööplaan. Lisa I 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 20. septembri 2017. a otsusega nr 1. 
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
2. AKK-i 2018 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 2018 a. eelarve projekti  hoolekogule arvamuse 
andmiseks. 
2018 a. eelarve projekt on summas 838 113.00 , mis on   143 197.00  tuhande euro võrra suurem kui 2017 a. 
eelarve. 
Võrreldes  eelmise aastaga on planeeritud suuremad summad   info ja  kommunikatsioonide kuludeks, kuna 
kool liisib 27 arvutit.  ning töötasudeks. Teiste artiklite summad suurenesid võrdselt.  
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 
Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2018.a eelarve projekt. Lisa II 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 20. septembri 2017. a otsusega nr 2. 
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
3. Ahtme Kunstide Kooli õppetasu   maksmise korra muutmine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  
Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi  2016.a  määruse nr7  „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26 punkt 
6, mille kohaselt  hoolekogu pädevuses teha ettepanekuid õppetasu kehtestamise, selle suuruse ja kasutamise 
korra kohta. 
 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  
Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogu  Ahtme Kunstide Kooli taotlusega Kohtla-Järve 
Linnavalitsusele „Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine“. 
 
Muudatused on seotud uue õppekava kinnitamisega „Akadeemiline vokaal“ ning  kahel või kolmel 
õppekaval õppivatele õpilastele õppetasu määra arvestamisega. 
 
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja: 

Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsusele „Õppetasu ja 
ringitasu määra kehtestamine“. Lisa III 
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 20. septembri 2017. a otsusega nr 3. 
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
 

      Jelena Netšajeva                                    Marina Melnik 

      Esimees                                                  Sekretär 


