
 

 
 

 

AHTME KUNSTIDE KOOLI HOOLEKOGU 
 

 
KOOSOLEKU PROTOKOLL         

Kohtla-Järve           23. september 2021. a nr 7-3/1 

  

Koosoleku toimumise aeg   

23. september 2021. a  18.00-18.35 

Koosoleku juhataja  

Hoolekogu esimees A.Pavlova 

 

Koosolek toimus videosilla vahendusel ZOOM.US keskkonnas 

Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 

 

             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Jelena Netšajeva        puudus 

Irina Anissimova    kohal 

Anastasia Pavlova         kohal 

Julia Ivanova                kohal 

Marina Lyutynski      puudus 

Kira Žigadlo     kohal 

Olga Rõbatšenko kohal 

Vjatšeslav Šurõgin      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 2021-22 õ.a tööplaani kinnitamine. 

2. AKK-i 2022 a. eelarve kava projekti kohta arvamuse avaldamine. 

 

1. Hoolekogu 2021-22 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 Anastasia Pavlova   tegi hoolekogule ettepaneku kinnitada Ahtme Kunstide Kooli 

hoolekogu tööplaani 2021-22 õppeaastaks. 

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

Kinnitada hoolekogu 2021-22 õ.a tööplaani.  



Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu    23. septembri 2021.a otsusega nr 1.Lisa I 

Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

2.  AKK-i 2022. 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 2022. a. eelarve projekti  hoolekogule arvamuse 

andmiseks. 

Jana Unt: suuremad kulud 2022.a on väljaspool Kohtla-Järve elukohaga õpetajate sõidukulud, Estonia 

klaveri renoveerimine, õpperuumide nr.15 ja 2 kunstiosakonnas ja klassi nr.11 muusikaosakonnas remont, 

kunstiosakonna 4 välisuste vahetamine. 

Olga Rõbatšenko: Miks renoveerida klaverit, tuleb osta uus. 

Jana Unt: Renoveerimine on odavam, uue klaveri soetame uue majja. 

 

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

Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2022.a eelarve projekt.  

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 23. septembri 2021.a  otsusega nr 2. Lisa I 

Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

 

 

      Anastasia Pavlova                                                Irina Anissimova   

      Esimees                                                                                  sekretär 


