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Rakvere Muusikakooli hoolekogu koosoleku PROTOKOLL

13. veebruar 2019

Koht: Rakvere Muusikakool, klass 104
Algus: kell 18.30,
Lõpp: kell 20.00
Osalejad(8): Darja Roditšenko, Laur Kaljuvee, Markus Ljaš, Margus Kalda, Katrin Joselin, Tauri Teder,
Jane Rätsep.
Külalised (2): Toivo Peäske, Rita Mets
Puudus (2): Andres Jaadla, Helen Leuska
Puudus (ette teatamata) (0):
Koosolekut juhatas: hoolekogu esimees Margus Kalda
Koosolekut protokollis: Katrin Joselin
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ülevaade I poolaasta õppetööst
Õpilaste arv, selle muutused ja põhjused.
Muusikakooli aastaplaan 2019 kalendriaastaks ja selle täitmine.
Eelarve 2019.
Arengukava 2019 – 2022 koostamise hetkeseis.
Rakvere Muusikakooli õppetasude tõstmine. Alates 01.09.2019.
Rakvere Muusikakooli uute pillirendi tasude tõstmine. Alates 01.09.2019.
Taotlus hoolekogule täiendavate õpetaja kohtade arvu suurendamiseks.
Taotlus hoolekogule Rakvere linna lisaeelarvest toetuse saamine, aknakatete ostmiseks.
Muusikakooli informatsioon ja muud küsimused s.h. hoolekogu liikmete poolt püstitatud teemad.

1. Ülevaade I poolaasta õppetööst
Rita Mets andis ülevaate. Sügisel alustas I klassis õpinguid 28 õppurit, lisanud Ii klaveriklassi
elukoha vahetuse tõttu 1 õpilane. Eelklassis õpib kokku 22, neist on II eelklassis 7 ja eelklassis
õpib ka pilli 19, ehk 86,4%. Lisaaastatel VIII klassis õpib 6 ja IX klassis 2 õppurit. Põhiõppes IVII klassis õpib 144 õpilast. Kokku muusikakoolis seisuga 01.01.2019 on 174 muusikaõpilast.
Renoveerimistööde käigus määrati maksimaalne kohtade arv 176 ja seega oleme piiri peal,
kuid lisanduvad veel laulustuudio õppurid. Laulustuudios töös osaleb 51 õppurit, neist Rakvere
Muusikakoolist 22 ja väljastpoolt muusikakooli (ainult laulustuudios) 29 õppurit. Kokku on EHISes kirjas 203 õppurit. Kool on üle täitunud ja suurimaks probleemiks on ametikohtade vähesus.
Rakvere linn annab eelarves ikka 20,5 õpetaja ametikohta, kuid katmata jääb nii eelklass koos
eelklassi pilliõppega ja laulustuudio. Varasemalt, kui muusikakoolil oli oma eelarveväline
arvelduskonto Rakvere linnavalitsuses, kuhu laekusid nii eelklass kui ka laulustuudio
õppemaksud, siis sai eelklassi- ja laulustuudio pedagoogide tasustada eelarveväliste vahendite
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arvel, selleks sõlmiti nendega töölepingu lisad. Paar aastat tagasi (valdkonna aselinnapea oli
siis Kairit Pihlak) muudeti linnavalitsuse poolt see ära ja kõik õppemaksud laekuvad nüüd linna
eelarvele, valdadest meil õppivate eelklassi ja laulustuudio laste eest küsib linn nende kohalikult
omavalitsuselt lisaks ka kohamaksu, kuid ametikohti muusikakoolile juurde ei lisatud. Kui see
muudatus tehti, siis lubati, et saame ametikohti juurde ja lisati eelarvesse nende katteks
tööjõukuludesse vajalik summa, kuid juba 2018. Ja ka sellel aastal on eelarves täpselt 20,5
õpetaja ametikoha palk 12 kuud ja mitte senti rohkem. See on seadnud ohtu meie õppekava
täitmise ja oleme loobunud selle aastal nii olulisest ainest, nagu noodistlugemise tunnid ning
vähendanud vajalikke koosmusitseerimistunde. Ots-otsaga ja hinge kinni pidades tulime
eelmise aasta lõpul „tänu“ haiguste ajal asendamata tundidele ja loobudes õppekavas ette
nähtud noodistlugemise tundidest. Lisaks on meil nüüd vastavalt uuele põhimäärusele ka
osakonnad ja osakondadele on valitud juhatajad, kes peaksid peale kohustuste ja vastutuse
saama ka mingit väikest rahalist toetust, kuid 20,5 pedagoogi ametikohta seda mingil moel ei
võimalda.
2. Õpilaste arv, selle muutused ja põhjused.
1. jaanuaril kustutati lapsevanema avalduse alusel muusikakooli õppurite nimekirjast klaveri
eriala III klassi õppur, kuid juurde lisandus kaks õppurit laulustuudiosse.

3. Muusikakooli aastaplaan 2019 kalendriaastaks ja selle täitmine.
Rita Mets tutvustas õppeaasta tegevusplaani. Kõik avalikud kontserdid on kättesaadavad
Muusikakooli kodulehel ja tegevusplaan pidevalt täieneb. Toimuvad traditsioonilised üritused ja
õppetööga seotud kontserdid/ laagrid. Uute tegevustena on planeeritud V Noorte
Vanamuusikafestival Fiori Musicali, mis toimub 5.-7. aprill ja 26. mail teist korda, kuid seekord
avaliku üritusena II Rakvere akordionipäev „Tiri ja Tõmba“. Lisaks traditsioonilised
saksofonistide kevadpäevad, mis toimuvad juba 20. korda. Samuti lahtiste uste päev ja
kodukontsert ning osaleme muusikakooli kollektiiviga ka Rakvere linnapäevadel Mõnus
Muusika kohvikuna.
4. Eelarve 2019
Ülevaate eelarve kitsaskohtadest andis Rita Mets. Suuremateks probleemideks on vähene
töötajate kohtade arv, inventari ja arengu raha liiga väike.
Aasta eelarves on inventari real 3000 eurot, mis piirab koolil instrumentidele investeeringuid
teha. Näiteks on vaja 3011 eurot tellitud ja makstud klavessiini transpordiks Eestisse.
Kokku on käeoleval aastal 13170 eurot tegevuskuludeks, sellest 1000 eurot on infotehnoloogi
aasta eelarve, millest osa läheb interneti teenuse katmiseks, aga kõik muusikakooli arvutid on
amortiseerunud ja vajavad väljavahetamist.
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Eelarves puudub ettenägematute kulude rida. Vaja oleks suurendada eelarvet ka
traditsiooniliste muusikaürituse korraldamiseks, nagu Jaan Paku festival või üleriigiline
õpetajate muusikapäev.
Muusikakooli pedagoogide töötasu võiks võiksid olla sama suur, kui formaalhariduses
töötavatel õpetajatel. Kadrina vald suudab maksab oma muusikaõpetajatele töötasu, mis vastab
tavakooli õpetaja töötasule.
Uurida, kas Muusikakooli saab lisada üldhariduskoolidega arvutite ühishankesse.
Muusikakooli vajadus on 22+7 arvutit õpetajatele ja 45 arvutit õpilastele klassidesse.
Rakvere Muusikakooli hoolekogu esimeest, Margus Kaldat ei lisatud huvihariduse ja –tegevuse
kava koostamisse, mille kohta oli ettepanek tehtud.
5. Arengukava 2019 – 2022 koostamise hetkeseis.
Muusikakooli arengukava koostamiseks viidi õpetajate seas läbi 2 küsitlust. Esimene küsitlus oli
suunatud sisehindamisele ja teine arengukava koostamisele. Rita Mets tegi kokkuvõtva
ülevaate õpetajate soovidest ja nende nägemusest muusikakooli arengusuundades. Saadud
tulemus kajastatakse muusikakooli arengukava projektis. Hetkel on läbi viidud uurimused
lastevanemate hulgas ja õpetajate seas, kuid veel pole uuritud õppurite arvamust.
Ettepanek:
5.1. Viia läbi küsitlus V-VII klassi õppurite seas veel sellel poolaastal.
5.2. Koostada hoolekogu nägemus muusikakooli arengutest.
6. Rakvere Muusikakooli õppetasude tõstmine. (Alates 01.09.2019).
Tutvustati õppetasude tõstmise projekti. Õppetasude tõstmisel tuleb arvestada teiste LääneVirumaa muusikakoolide õppemaksudega. Kui kuna Rakvere Muusikakool on hetkel suurim
muusikalist haridust andev kool Lääne-Virumaal, siis võib ka õppemaks olla veidi kõrgem ja
projekti kohaselt tõuseb õppemaks kõige enam V-VII klassi õppuritele 6€ kuus, keskmine tõus
jääb 3-4€ vahele .
Otsustati:
6.1. Harrastusõppes peab õppemaks olema olulisemalt kõrgem.
6.2. Lisapillile kehtestada olulisemalt madalam õppetasu muusikakoolis õppivatele õpilastele,
sest lisapilli õpivad valdavalt väga heade eeldustega ja tublid õppurid.
7. Rakvere Muusikakooli uute pillirendi tasude kehtestamine. (Alates 01.09.2019).
Valmistada ette projekt pillide rentimise tasu kehtestamiseks, kuid tingimusega, et selle summa
võrra suurendatakse täiendavalt Rakvere Muusikakooli eelarves inventari vahendeid ja
planeeritav summa lisatakse inventari remondi reale.
Otsustati: Volitada õppemaksu tõstmise ja pillirendi maksu kehtestamise ettepaneku teemal
Linnavalitsusega suhtlema hoolekogu esimees Margus Kalda.
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8. Taotlus hoolekogule Rakvere linnalt õpetajate kohtade arvu suurendamiseks.
Otsustati: Volitada hoolekogu esimees, Margus Kalda esindama linnaga läbirääkimistel, et
suurendada õpetajate kohtade arvu eelklassi- ja laulustuudio õpetajate ametikohtade osas.
9. Taotlus hoolekogule Rakvere linna lisaeelarvest toetuse saamine, aknakatete ostmiseks.
Otsustati: Volitada hoolekogu esimees, Margus Kalda esindama linnaga läbirääkimistel, et
saada linnalt toetus muusikakoolile aknakatete ostmiseks.
10. Informatsioon ja hoolekogu liikmete poolt püstitatud teemad.
Otsustati: Hoolekogu otsuse edastab Rakvere Linnavalitsusele hoolekogu esimees Margus
Kalda.
Järgmine Rakvere Muusikakooli hoolekogu korraline koosolek toimub 05.06.2019
Koosoleku juhataja
Margus Kalda
/digitaalselt/

Lisa 1 koosolekul osalenud hoolekogu liikmete nimekiri

Koosoleku protokollija
Katrin Joselin
/digitaalselt/

