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1. Kunda muusikakooli uus põhimäärus 

KUULATI Pärt Tarvast, muusikakooli direktorit, kes selgitas, miks oli vaja välja töötada uus 

põhimäärus: Kunda muusikakoolil ja Aseri muusikakoolil on erinevusi struktuuris, Aseri 

muusikakooli suhtluskeeleks on vene keel, eelkooli pole. Samuti tõi direktor välja, mis 

muudatusettepanekuid tegi Aseri muusikakooli hoolekogu. 

KUULATI Maarika Veskit, kes oli kahtleval seisukohal, kas õpetajate atesteerimine peab 

üleüldse põhimääruses olema. 

KUULATI Väino Randveri, hoolekogu esimeest, kes tegi ettepaneku vene keel õppekeelena 

põhimäärusest välja võtta, kuna riigikeel on ikkagi eesti keel. Samuti tuleks õpetajate 

atesteerimispunkt välja võtta. 

KUULATI Ivi-Ly Soomret, kes andis ülevaate õppekorraldusest: hindelised kontserdid 3 

korda aastas, lastevanemate koosolek toimub 1 kord aastas ja õppenõukogu koguneb 3 korda 

aastas. Alates 2020. õppeaastast on õppetöö jagatud kaheks poolaastaks.  

KUULATI VR: Poolaastahindel suurem kaal, millega kaasneb ka õpetajale suurem vastutus. 

Kui kõik eelpoolmainitud parandusettepanekuid arvesse võetakse, siis teen ettepaneku 

põhimääruse vastuvõtmine hääletusele panna. 

OTSUS: Kõik hoolekoguliikmed on uue põhimääruse vastuvõtmise poolt. 



 

2. Koolide ühinemine 

KUULATI Pärt Tarvast: Eesmärk on luua üks suur kool, kus õpiks üle saja õpilase. Praegune 

olukord on selline, et Kundas on kool eestikeelne, Aseris on venekeelne. Aseris töötab 0,4 

kohaga õppealajuhataja, Kundas on 0,4 kohaga ametis juhiabi. 

KUULATI Väino Randveri: Õppetöö ohjamine võiks jääda Kunda kooli põhiseks. Kui 

juhiabil ja õppealajuhatajal  on mõlemal 0,4 kohta, oleks vaja lepingusse lisada täpsed 

lühikirjeldused ametikohustustest, siis ei teki segadust ega eelavamusi. 

Nimeks peaks jääma Kunda Muusikakool. Lihtsalt ideena pakun välja, miks ei võiks olla 

Kunda koolil 2 osakonda (Aseri ja Viru-Nigula). Viru-Nigulas võiks olla eelklasside osa 

vähemalt. 

KUULATI Pärt Tarvast: Koolide ühinemisläbirääkimised ja sellega seonduv on seatud minu 

ülesandeks.  Kohustus on kõikide institutsioonidega läbi arutada. Aseri kooli õppenõukogu on 

liitumise poolt. Siis saaksime 110 õpilasega kooli. 

Räägin arenguperspektiividest: Aseri muusikakool saab oma remondi, uue klaveri, mõte on 

taotleda projekti „Igal lapsel oma pill“ kaudu koolile tromboon, akordion. Pillide ostmiseks 

tuleb taotleda raha Kultuurkapitalilt, Viru-Nigula Kultuurikeskus toetab 1000 euroga. 

KUULATI Väino Randveri: Hetkeseisuga pole ju koole veel liidetud. Kui midagi tuleb korda 

saata, siis teeme seda selle arvestusega, et muudame olukorra paremaks. 

Hoolekogu nimel teen ettepaneku, et soovime arutellu selgitust, ootame vallavalitsuselt 

täiendavat materjali koolide liitmise efektiivsusest. 

 

3. Informatsioon 

KUULATI PT: Hetkel koolis 66 õpilast, ühtki õpilast ei lahkunud. Küll aga lahkus 2 õpetajat. 

E-kool on tegemisel. 

Bändiõppe idee lükkub edasi, muusikakoolis hetkel kaadrimure. Uusi õpetajaid leida on väga 

raske, sest palgad on väikesed. Muusikakooli õpetaja palk võiks olla põhikooli miinimum. 

KUULATI VR: Kundas pole õpetajad oma palkade eest ka võidelnud, nagu seda tehti Väike-

Maarjas näiteks. Kui pillide mure lahendatud, siis võiks ette võtta palgad. 

KUULATI PT: Kui motivatsioonipaketti pole, siis pole loota uusi õpetajaid ka. 

90% tõenäosusega saame koolile uue klaveri. 

 

Protokollis hoolekoguliige Maarika Veski 
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