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AHTME KUNSTIDE  KOOLI  SISSEASTUMISTINGIMUSED JA KORD 

 

I. Sisseastumistingimused ja kord muusikaosakonda 

1. Vastuvõtt Ahtme Kunstide Kooli  toimub sisseastumiskatsete põhjal ja konkurssi alusel. 

Katsetele eelnevalt on kohustuslik osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tutvustatakse ja tehakse 

läbi musikaalsuskatsete nõuded. 

2. Sisseastumiskatseid saavad sooritada kõik Kohtla-Järve linna elanike registrisse kantud lapsed, 

kes on 1. novembri  seisuga vähemalt viieaastased. Kui lapsel ei ole Kohtla-Järve linna 

sissekirjutust, peavad lapsevanemad tooma elukohajärgsest omavalitsusest garantiikirja selle 

kohta, et omavalitsus on nõus tasuma õpilaskoha maksumuse. 

3. Muusikaosakonda võetakse lapsi järgmistele erialadele:  

• klaver  (5-10 a.) 

• viiul (5- 8 a.) 

• tšello ja kitarr (6 - 10 a.) 

• akordion (6 - 12 a.) 

• saksofon, klarnet, trompet (6 - 12 a.)  

• flööt (8 – 12 a.);  

• plokkflööt (6– 8 a.); 

• akadeemiline vokaal (6-8 a.);  

• orel (7 – 12 a.) 

4. Estraadiosakonda  võetakse 10-14 aastaseid poisse ja tüdrukuid järgmistele erialadele: 

• Süntesaator  

• Löökpillid  

• Soolokitarr  

• Basskitarr 

• Estraadilaul 



5. Sisseastumiskatsetel osalemiseks esitab lapsevanem eelnevalt avalduse kooli blanketil, millele 

tuleb kindlasti märkida nii lapse kui ka õppetasu maksja isikukood. Vajalik on koopia lapse 

sünnitunnistusest või ID kaardist või passist ning üks 3x4 foto. Avaldusi võetakse vastu 

sekretariaadis aadressil Jaaniku 11  tööpäeviti kella 9.00 -17.00. Sealsamas on võimalik teha 

dokumentidest koopiaid. Täiendavat informatsiooni saab telefonil 33 23 096.     

6. Sisseastumisekatse koosneb järgmistest ülesannetest: 

• ühe vabalt valitud  laulu esitamine ilma saateta; 

• helide järelelaulmine - üksikute helide järelelaulmine la-silbil; 

• mälukatse - lühikeste 2-4-taktiliste meloodiakatkendi järelelaulmine la-silbil; 

• rütmikatse – lühikeste 2-4 taktiliste rütmiharjutuste järgiplaksutamine. 

 

7. Sisseastumiskatsete komisjon hindab lapse üldarengut, vastavust soovitud erialale ja võtab vastu 

otsuse sisseastumise kohta. 

8. Sisseastumiskatse hinnatakse 10-palli süsteemis järgmistes kategooriates: laul, kuulmine, mälu, 

rütm.   

          Hinnete summeerimisel arvutatakse välja keskmine hinne, mis on ka sissesaamise  üldhinne. 

• Muusikaosakonna põhiõppesse sissesaamiseks peab üldhinne olema 5-st kuni 10-ni,  

arvestades kohtade arvu ja laste vanust.  

• Muusikaosakonna huviõppesse sissesaamiseks peab üldhinne olema  4-st kuni 10-ni, 

arvestades kohtade arvu ja laste vanust.  

• Estraadiosakonda sissesaamiseks peab üldhinne olema 5-st kuni 10-ni, arvestades kohtade 

arvu ja laste vanust. 

• Akadeemilise vokaali ja estraadilaulu õppekavale sisseasaamiseks peab üldhinne olema  

7-st kuni 10-ni 

9. Samaväärse sisseastumishinde puhul eelistatakse Õpilaskandidaati, kelle avaldus oli esitatud 

varem. 

10. Sisseastumiskatsetel saadud üldhinne on kättesaadav ühe nädala jooksul peale eksamit, info 

telefonil 33 22985 või muusikaosakonnas kohapeal. 

Kooli  vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse  25. augustiks kooli koduleheküljel ning 

muusikaosakonnas.    

11. Õpilastele, kes ei osutunud vastuvõetuks, tagastatakse dokumendid lapsevanemate nõudmisel kuni 

sama aasta 01. oktoobrini. 

12. Sisseastumiskatsete tulemuse põhjal vastuvõetud õpilase poolt koha äraütlemise korral, võib 

pakkuda kohta uuele, nimekirjas järgmisele õpilaskandidaadile kuni 1. oktoobrini.  



13. Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ja kehtivate piirangute ajal võetakse 

dokumendid vastu digitaalselt e-meilile info@ahtmekk.ee või kooli postkasti (Jaaniku 11). 

Konsultatsioon ja sisseastumiskatsed toimuvad zoom.us keskkonnas. Link konsultatsioonile ja 

katsetele saadetakse kõigile sisseastumisavalduse esitanud kandidaatidele. Online 

sisseastumisekatsel toimub vestlus kandidaadiga ja ühe vabalt valitud  laulu esitamine ilma 

saateta. 

14. Reeglina toimuvad konsultatsioonid ja sisseastumiskatsed juuni esimestel kuupäevadel. 

15. Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt septembri alguses. 

 

II. Sisseastumistingimused ja kord  kunstiosakonda    

1.  Vastuvõtt Ahtme Kunstide Kooli  toimub sisseastumiskatsete põhjal ja konkurssi alusel. 

2. Sisseastumiskatsed saavad sooritada kõik  Kohtla-Järve linna elanikeregistrisse registreeritud 

lapsed, kes on 1. septembri seisuga vähemalt  9-aastased. Kui laps ei ole sisse kirjutatud Kohtla-

Järve linna, peavad õpilase vanemad tooma elukohajärgsest omavalitsusest garantiikirja selle kohta, 

et omavalitsus on nõus tasuma õpilaskoha maksumuse. 

3. Kunstiosakonda võetakse vastu lapsi vanuses 9-15 eluaastast.  

4. Kunstiosakonda astuda soovijate vanemad esitavad kooli direktorile avalduse (kooli blanketil).   

Avaldusel  on vajalik ära märkida lapse  isikukood  ja  õppetasu maksma hakkava lapsevanema 

isikukood. Vajalik on koopia lapse sünnitunnistusest (ID kaardist või  passist). Ületulekul teisest 

kunstikoolist ka kunstikooli klassitunnistus.  

     Avaldusi võetakse vastu sekretariaadis aadressil Jaaniku 11  tööpäeviti kella 9.00 - 17.00.  

     Samas on võimalik teha dokumentidest koopiaid.  

5. Sisseastumiskatse koosneb järgmistest osadest: 

• Joonistamine (natüürmort mõnest geomeetrilisest esemest) 

• Töö kompositsioonis (akvarell, guašš) ühel valitud teemal. 

           Töövahendid: pintsel, harilik pliiats, kustukumm, akvarell- või guaššvärvid peavad sisseastujal    

            kaasas olema.  

6. Sisseastumiskatset  hinnatakse 10-palli süsteemis, pallid summeeritakse. Põhiosakonda astumiseks 

on nõutav 7-10 palli. Esimestena  võetakse vastu rohkem palle saanud lapsed.  

7. Samaväärse sisseastumishinde puhul eelistatakse Õpilaskandidaati, kelle avaldus oli esitatud varem. 

8. Ühe nädala jooksul peale sisseastumiskatset saab teada katse üldhinde telefoni teel  33 22 294. 

Kooli vastuvõetud õpilaste nimekirjad avalikustatakse 25.  augustil   kooli koduleheküljel,  ning 

kunstiosakonnas. Eksamitööd pannakse õpilasе isiklikku mappi ja säilitatakse kogu õppeperioodi 

vältel. 
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9. Kooli sisseastunud õpilaste nimekirjast välja jäänud õpilaste dokumendid ja tööd säilitatakse kuni 

sama aasta 1. oktoobrini. Need antakse välja lapsevanema nõudmisel. 

10. Sisseastumiskatse tulemuse põhjal vastuvõetud õpilase poolt koha äraütlemise korral, võib pakkuda 

kohta nimekirjas järgmisele õpilaskandidaadile kuni 1.oktoobrini. Õppeaasta jooksul saab vastu 

võtta õpilasi eelkooli ja lisaõppele. 

11. Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ja kehtivate piirangute ajal võetakse dokumendid 

vastu digitaalselt e-meilile info@ahtmekk.ee või kooli postkasti (Jaaniku 11). 

        Vastuvõtt piirangute korral toimub ilma sisseastumiskatseteta konkursi alusel. Konkursil       

        osalemiseks tuleb kunstiosakonda (Tervise 11) tuua/saata: 

• Hariliku pliiatsiga tehtud joonistus A3 - kaks lihtsa geomeetrilise kujuga eset (kruus, vaas, 

raamat, puuvili jne) 

• A3 maal - värvide, guaššide, akvarellidega tehtud töö (lilled, köögiviljad, nõud jne) 

• Kompositsioon A3 - pilt mis tahes teemal - kosmos, tsirkus, suvi, sügis, sport, portree jne. 

12. Reeglina toimuvad konsultatsioonid ja sisseastumiskatsed juuni esimestel kuupäevadel. 

13. Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt septembri alguses. 

 

 

Heaks kiidetud Ahtme Kunstide Kooli Õppenõukogu  07. märtsi 2022. a nr 7-4/2 otsusega. 
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