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1. Kunda ja Aseri muusikakoolide ühinemise arutelu 

KUULATI Ivi-Ly Soomret, kes andis ülevaate muusikakoolide liitumise aruteludest, probleemidest, 

lastevanemate koosolekutest. Õpetajate esindajana ta liitumise vastu otseselt ei olegi, aga samas ei 

näe ka positiivset mõju. 

KUULATI Evelyn Mägi: Liitumise eesmärk on ilmselgelt ühtne juhtimine, ühtne eelarve, aga 

sisulist poolt pole keegi uurinud. Seis tundub selline, et liitumisega ei võideta ega kaotata midagi. 

Kulubaas on tõusnud. Evelyn palus rääkida muusikakooli direktoril Pärt Tarvasel kõigest, mida ta 

koolide liitumise kohta teab. 

KUULATI Pärt Tarvast: Õppekavad liidame kokku: mida meil siin Kundas pole, võtame Aserist 

juurde. Näiteks nuppakordioni õpe jääb Aserisse. Uuest aastast huvikoolidelt arengukava enam ei 

nõuta. Põhimääruse projekt on tegemisel. 

KUULATI Raivo Heinmetsa: Arengukava peaks sellegipoolest olema.  

KUULATI PT: Põhimäärusesse uut arengukava sisse ei kirjuta, aga kui koolid liituvad, siis 

arengukava ikka sügiseks teeks valmis. 

KUULATI EM: Minu teada erinevad projektid, rahastajad ikkagi küsivad arengukavasid. Kuidas 

nende nõudmised on? 

KUULATI RH: Arengukavas peaks olema välja toodud objektid, samuti nimekiri valdkondade 

kaupa, mis parendamist vajavad. Paljud projektid peavad väga tähtsaks seda, et kui projektirahasid 

taotletakse, siis on need vajaminevad objektid, kavandatavad remonditööd eelnevalt arengukavasse 

sisse kirjutatud.  



 KUULATI PT: Kundasse on ühte klaverit juurde vaja, pisut väiksemat. Pille oleks vaja, arvutipark 

vananenud. Muusikaprogramme ei ole võimalik kasutada.  

KUULATI Karmen Krauti: Mis seis Aseris on? 

KUULATI PT: Aseris on 3-4 ruumi remontimata, garderoob ja koridor samuti. Lubati, et suvel 

lõpetatakse ära. Saime kõikidesse klassidesse arvutid. Väga suur mure transpordiga. Hetkel käib 2 

inimest Aserist tööle nii, et bussiga Rakverre, sealt Kundasse.  

KUULATI I-L S: Kas juhti ei anna palgata? 

KUULATI RH: Tegelikult peaks vald logistika paika saama. Majanduskeskuse töötajad sõidavad 

pidevalt Aseri vahet. Vaja järelikult häälekamalt rääkida. Lapsevanemad jäävadki oma lapsi 

transportima, sest koolide ajad ei klapi. Koolid peavad olema väga vastutulelikud, et laste ajad 

klappima panna. Peaks ka maakonnaliinidega läbi rääkima. Need liinid on ju ekstra meie valla jaoks 

liikuma pandud, kas ei ole siis võimalik aegu pisut nihutada nii, et lapsed ei peaks pidevalt 

närveerima, et üldhariduskoolist varem ära tulla selleks, et muusikakooli mitte hilineda ning bussi 

peale joosta jne. 

KUULATI KK: Mida arvavad õpetajad liitumisest? 

KUULATI PT: Aseri hääletas ühehäälselt poolt.  

KUULATI EM: Kust seda kõike ise lugeda saab? Protokollid võiks kooli leheküljel olla 

kättesaadavad. Kooli kodulehel vahetub info liiga harva. 

KUULATI RH: Kuna vald plaanib kodulehekülje muutmist, siis võiks ju kaaluda, et valla kodulehe 

muutustega viia muutused läbi ka muusikakooli kodulehel. 

KUULATI PT:  Protokollid kooli lehele üles panna on hea mõte. Dokumendihaldus läheb üle 

Amphorasse. Mõlemas koolis süsteemid erinevad: käskkirjade numeratsioonid ei klapi. Võtan 

aluseks ilmselt Kunda. eKool on hästi vastu võetud: Kunda õpetajad kasutavad väga aktiivselt, 

Aseris aga mitte nii. 

KUULATI KK: Kuidas jagada tööd kahe kooli vahel? Direktor kättesaadav kindlatel päevadel? 

KUULATI PT: Mina saan kolida Kundasse, kui dokumentatsioon ühildub, siis minu töö lihtsustub. 

Juhiabi Helge Kaibiainen 3 korda majas, teises majas on õppealajuhataja. Õppealajuhatajal 

muusikaline haridus olemas, töötab täiskohaga klaveriõpetajana ja 0,4 kohaga õppealajuhatajana. 

Juhiabil muusikaline haridus puudub, küll on aga töötanud noortega, temal siis 0,5 kohta. 

Hetkel 2 eri maja. Õppealajuhataja vastutab õppetöö eest mõlemas majas, juhiabil dokumentatsioon. 

Käisin juhiabiga Aseris asju vaatamas, aga hetkel töötab vaid Kundas. Kui koolid kokku, saan 

kolida dokumentatsiooni siia. 

KUULATI RH: Ülesanded igaühega üle vaadata, töölepingud muutuvad.  

KUULATI EM: Tulevad ju lepingu lisad, leping ei peagi muutuma. Ametijuhend kaasajastada.  



KUULATI PT: Koolide liitumise juurde tagasi tulles on Aseri maja haruldane nähtus: 100 

põhikooliõpilasest 40 käib Aseri muusikakoolis. 

Viru-Nigula on hõredalt esindatud. Ruumid olemas, tingimused olemas. Plaan avada lasteaias  

eelkool. Aseri õpetajad on nõus sõitma.  

Läheks kunstide kooli kontseptsiooniga edasi. Oleme harukordses olukorras: millised head 

tingimused siin on. Muusikaajaloo klass kasutuses üks päev nädalas. Valla huviringid võiks 

koondada muusikakooli (kunstiringid). Hetkel aga registreeritakse uue nimega muusikakool, mitte 

huvikool. 

KUULATI EM: Hiline aeg pigem sobib täiskasvanutele. Muusikaõpe täiskasvanutele? Üks 

argument juures, et leida täiskohaga õpetaja.  

KUULATI PT: vanusepiirangu peab põhimäärusest maha võtma. 

KUULATI I-LS: Miks ei võiks olla täiskasvanute vabaõpe? 

KUULATI KK: Mõned nõuanded: liitudes peab kollektiivis olema igasugune läbipaistvus. 

Palju peab suhtlema. Enda kogemusest tean öelda, et meil on 3 lasteaeda  ja 1 juht – hästi palju peab 

olemas olema. 

KUULATI Maarika Veskit: Kas oleme valmis hääletama muusikakoolide liitumise osas? 

OTSUS: Hoolekogu on Kunda ja Aseri muusikakoolide liitumise poolt. 

ÜHINE SEISUKOHT: Liitumisprotsessi ei ole korrektselt juhitud. Hoolekogu ettepanekuid, mis on 

protokollitud, arvesse ei ole võetud ega  neile ka vallapoolset tagasisidet saadud. Hoolekogu ei ole 

rahul haridusjuhi tööga. Vald ei ole vastanud hoolekogu esimehe pöördumisele. Hoolekogu ei ole 

otseselt Kunda ja Aseri muusikakoolide liitumise vastu, küll aga ei ole rahul liitumise läbiviimisega. 

 

2. Hoolekogu koosseisu muutmise vajaduse arutelu 

KUULATI RH: Teen ettepaneku hääletada hoolekogu uueks esimeheks hoolekoguliige Evelyn 

Mägi. 

OTSUS: Hoolekogu hääletas ühehäälselt uueks esimeheks Evelyn Mägi. 

KUULATI PT: Olen vestelnud  valla keskkonnaspetsialisti, muusikakooli endise õpilase Heiko 

Källoga. Kui talle pakkumine tehtaks, siis ta oleks nõus hoolekoguga liituma. 

KUULATI EM: Kas meil on üldse õigus ise kutsuda? Mis tingimustel käib uue hoolekogu liikme 

valmine?  

Teeme ettepaneku hoolekogu määruse muutmiseks. Hoolekogu määruse järgi peab hoolekogus 

olema ka muusikakooli õpilaste esindaja, kes on aga vanuseliselt liialt noored, osalemaks hoolekogu 

sisulistel aruteludel. Soovime muuta määrust ning õpilaste esindaja asemel valida liige 

muusikakooli vilistlaste seast. 
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