
 
 

 

AHTME KUNSTIDE KOOLI HOOLEKOGU 
 

 
KOOSOLEKU PROTOKOLL         

Kohtla-Järve           17. juuni 2022. a nr 7-3/3 

  

Koosoleku toimumise aeg   

17. juuni 2022. a  17.30 - 18.30 

 

Koosoleku juhataja 

Hoolekogu esimees  

 

Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed 

 

             Ees-ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Maria Merkulova puudus 

Olga Portnova kohal 

Olga Ratsõborskaja puudus 

Jekaterina Savitskaja kohal 

Valentina Matrosova puudus 

Angelika Igoševa kohal 

Alan German kohal 

Jekaterina Rogožina puudus 

 

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 ja sekretäri valimine. 

2.   2021-22 õ.a AKK-i tegevuskava täitmise aruande heakskiitmine. 

3.   Kohtla-Järve linnavalitsuse õpetajate päeva puhul tänukirja kandidaati  kinnitamine. 

4.   Ahtme Kunstide Kooli direktori aruanne 2021.a majandustegevuse kohta. 

 

 

 

 

 



1.     Hoolekogu esimehe ja sekretäri 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 sekretäri. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tegi ettepaneku valida hoolekogu koosseisu hulgast esimehe ja  sekretäri 

seoses hoolekogu koosseisu muutmisega. 

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

Olga Portnova -   määrata hoolekogu esimeheks.  

Jekaterina Savitskaja -  määrata hoolekogu sekretäriks. 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 17. juuni 2022. a otsusega nr 1. 

Otsuse poolt oli 4 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

2.   2021-22 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 2021-22 õ.a tegevuskava täitmise aruannet. 

 

Vastuvõetud otsus: 

Kiita heaks 2021-22 õa tegevuskava täitmise aruanne.  

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     17. juuni 2022. a otsusega nr 1. 

Otsuse poolt oli 4  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

3.    2021-22 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 üksik küsimustes otsuseid. 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli õppenõukogu 16.juuni 

2022.a     otsust nr 4, mille alusel esitab õppenõukogu Õpetajate päeva puhul Kohtla-Järve 

Linnavalitsuse tänukirjale kandidaati Nadežda Petropavlova. 

 

N.Petropavlova annab klaveri, klaveriansambli ja vokaalansambli tunde. N.Petropavlova valmis 

ette erinevateks konkurssideks 9 õpilast, kes said auhindu. Nadežda valmistab ette 2 õpilast 

Haapsalu klaverikoolis osalemiseks. VII kl.õpilane E.Lyutynski õppis sellel õppeaasta Tallinna 

G.Otsa nim. Muusikakoolis ettevalmistuskursusel. 

N.Petropavlova õpilaste saavutused 2021-22 õ.a.: 



 

 

Vastuvõetud otsus: 

Esitada Kohtla-Järve Linnavalitusele Õpetajate päeva puhul tänukirjale Nadežda Petropavlova. 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 17. juuni 2022. a otsusega nr 3. 

Otsuse poolt oli 4  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

4. Ahtme Kunstide Kooli direktori aruanne 2021.a majandustegevuse kohta. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus:  

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

§18 p. 8  kohaselt direktor esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli 

hoolekogule ja linnavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule. 

 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:  

Kooli direktor Jana Unt tutvustas  hoolekogule Ahtme Kunstide Kooli 2021.a  majandustegevuse 

aruande ning tegi hoolekogule ettepanekut arutada majandustegevuse tulemusi ja teha 

ettepanekud kooli tegevuse paremaks muutmiseks. 

Nadežda  

Petropavlova 

II koht Karolina 

Sergejeva 

XXIII Etüüdiralli 22.10.21 

Diplom 

 

„Parim noor instrumentalist 2022“ 

vabariiklik voor 14.03.2022 

I koht Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

 

II koht 

 

Anna-Viktoria 

Štšerbakov 

VI vabariiklik konkurss LUSTLIK 

KLAVER 23.01.2022 

II koht Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

III koht Elisa 

Lyutynski 

 

XXIII Etüüdiralli 22.10.21 

Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 II koht 

II koht Sofja 

Nerobova 

 

XXIII Etüüdiralli 22.10.21 

Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 III koht 

III koht Sofia 

Volkovskaja 

Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

III koht Nika Kabilova Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

Diplom Marfa 

Degtyareva 

 

Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

Diplom Anastassia 

Belyaeva 

Virumaa klaveriõpilaste konkurss 

„Imitatsioon“ 20.04.22 

II koht Karolina 

Sergejeva 

(duetis) 

II rahvusvaheline konkurss “EURO 

STARS” 10.04.22 



Vastuvõetud otsus: 

     Kiita heaks Ahtme Kunstide Kooli 2021.a majandusaruande, kiita heaks kooli projektitegevuse ja  

     huvihariduse toetuse kasutamise. 

 

Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu     17. juuni 2022. a otsusega nr 4. 

Otsuse poolt oli 4  hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

 

 

     /digitaalallkiri/                                                                   /digitaalallkiri/ 

      Olga Portnova                                                   Jekaterina Savitskaja   

      Hoolekogu esimees                                                                 Sekretär               


