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Rakvere Muusikakooli hoolekogu koosoleku PROTOKOLL
Rakvere Muusikakool
31. jaanuar 2018
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30
Osa võtsid: Darja Roditšenko, Laur Kaljuvee, Markus Ljaš, Andres Jaadla, Margus Kalda, Helen
Leuska, Jane Rätsep, Katrin Joselin, Toivo Peäske, Rita Mets.
Puudus (ette teatamata): Kristjan Pukki
Koosolekut juhatas: hoolekogu esimees Margus Kalda
Koosolekut protokollis: Katrin Joselin
Päevakord:
Ülevaade I Poolaasta õppetööst
1. Õpilaste arv ja selle muutused ning põhjused
2. Muusikakooli aastaplaan 2018 kalendriaastaks, olulisemad tegevused EV100 juubeliaastal.
3. Eelarve 2018
4. Arengukava 2019 – 2022 koostamise käivitamine
5. Kooli informatsioon ja muud küsimused
Muusikakooli poolt korraldatud küsitlus lapsevanematele – tulemused, arutelu.
Jooksvad küsimused informatsioon
1. Rita Mets andis ülevaate I poolaasta õppetööst.
Samuti märkis ära, et EHISe andmetel on praegu kooli nimekirjas 209 õppurit.
M. Kalda- Palju muusikakooli maja plaani järgi õppureid kooli on mõeldud?
R. Mets- 176 õpilast
L. Kaljuvee- Palju rühmatunni kohti on?
R. Mets- 4 rühma 12 last rühmas- kõik kohad on hetkel täis.
2. Rita Mets tutvustas aastaplaani 2018 kalendriaastaks.
Üritusi on planeeritud palju ja need kajastatakse Rakvere Muusikakooli kodulehel.
http://rakveremuusikakool.edu.ee/oppetoo-korraldus/tooplaan/
3. Rita Mets tutvustas 2018 eelarvet. Jõuti arusaamale, et uue eelarve kohaselt ei ole võimalik
tõsta muusikakooli õpetajate palka 4% ulatuses, mis pidi toimuma 2018 aasta alguses.
M. Kalda- Teha lisaeelarvesse ettepanek täiendava summa lisamiseks.
Kas A .Jaadla, kui linnavolikogu liige saab seda linna volikogus toetada?
A. Jaadla: Saab küll. Varasemalt on olnud allasutuste õpetajate palgatõus ühtlane, miks enam
pole? Selle teemaga peab tegelema.
www.rakveremuusikakool.edu.ee
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4. Hoolekogu kiitis heaks et käivitatakse Rakvere Muusikakooli arengukava 2019 - 2022
koostamine. Arengukava koostamise eest vastutab muusikakooli direktor.
5. Rita Mets andis ülevaate korraldatud küsitlusest. Kohalolijad on tutvunud ka ise tulemustega.
6. Jooksvad küsimused:
L. Kaljuvee- Kuidas saaks tõsta muusikakooli õppurite arvu? Õppekava tuleks muuta
paindlikumaks?
Arutleti teemadel: : muusikakooli kohtade arv on üle normi ja tuleks arutada, mis võimalused
on kooli rohkem õppureid mahutada. Samuti, arutati kas on vajadust pakkuda kergema
õppekavaga õpet ja huviõpet suuremas mahus, kui linna toetab selles osas kahte
eramuusikakooli?!
A.Jaadla- ettepanek muuta täiendavalt riiklikult eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse korda,
et muusikakool saaks rohkem toetust.
Hoolekogu otsustas taotleda Rakvere Linnavalitsuselt toetust, Riigieelarvest huvihariduse
ja huvitegevuse toetamiseks määratud täiendava toetuse kasutamise 2019. ja 2020
aastal muusikaalase huvihariduse vajaduste arvestamisest
Võttes aluseks noorsootöö seaduse § 151 lg 2, 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 06. veebruari 2015. a
määruse nr 16 „ Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi
vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 lg 7 ning lähtudes Rakvere
linnavolikogu 6. septembri 2017. a määrusest nr 15 „Rakvere linna noorte huvihariduse ja
huvitegevuse kava“ Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks 2019. ja 2020.
aastal määratud täiendavat toetust kasutatakse Rakvere linna noorte huvihariduse ja
huvitegevuse kava 01.01.2019 - 31.12.2020 elluviimiseks sealhulgas arvestades Rakvere
Muusikakooli vajadusi Rakveres muusikaalase huvihariduse vajaduste arendamiseks ja
vastavate innovaatiliste huvialade pakkumiseks ja uute metoodikate kasutusevõtmiseks
vajalike vahendite soetamiseks.Hoolekogu otsuse edastab Rakvere Linnavalitsusele
hoolekogu esimees Margu Kalda.
Koosoleku juhataja
Margus Kalda
/digitaalselt/

Koosoleku protokollija
Katrin Joselin
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