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Päevakord:  

1.     Kooli direktori aruande ära kuulamine kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta 

ning hinnangu andmine 

2.     Direktori koostatud eelarveprojekti ära kuulamine ja ettepanekute tegemine 

eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks 

3.     Pärnu-Jaagupi Muusikakooli arengukava 2019 – 2021 ära kuulamine ja 

ettepanekute tegemine kooli sisuliseks arendamiseks 

4.     Ettepanekute tegemine kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel 

lastevanemate poolt kaetavate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta 

1. Kooli direktori aruande ära kuulamine kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta 

ning hinnangu andmine 

Kuulati: Katrin Uutsalu andis ülevaate kooli tegevusest ja eelarve täitmisest 2017 – 2018. 

aastal. Hoolekogu leidis, et ettevõtmisi on piisavalt ja need toetavad õpilaste 

muusikaõpinguid.  

Tõstatati küsimus põhikooli ja muusikakooli õpetajate koostööst spordi vm võistlustest ja 

konkurssidest osalemise korral muusikakooli tundide ajal. Iga juhtum tuleks siin hoolikalt 

kaalutleda ja lapsevanema tugi on siinjuures väga olulisel kohal.  

Kiideti muusikakoolis e-kooli kasutuselevõttu.  

Otsustati: anda muusikakooli 2017- 2018 aasta tegevusele ja eelarve täitmisele positiivne 

arvamus. Muusikakooli töö heaks kiita. 

2. Direktori koostatud 2019. aasta eelarveprojekti ära kuulamine ja ettepanekute 

tegemine eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks 

Kuulati: Katrin Uutsalu tutvustas 2019. aasta eelarveprojekti. Hoolekogu leidis, et on 

koostöö põhikooliga on andud juurde mitmeid uusi ja häid võimalusi ning ressursid on 

hästi kasutatud.  

Hea ja samas problemaatilisena on vallavolikogu otsus muusikakooli õpetajate palkade 

tõstmiseks. Õpetajate normkoormuse palgad tõusevad olulisel määral, kuid eelarve projekti 

on raamatupidamisel arvestatud vaid 8%-line tõus. Probleemi lahendamiseks on vaja 

normkoormus tõsta 24-le tunnile nädalas (eelneva 22 asemel).  



Otsustati: anda muusikakooli 2019. aasta eelarveprojekti positiivne arvamus.  

3. Pärnu-Jaagupi Muusikakooli arengukava 2019 – 2021 ära kuulamine ja 

ettepanekute tegemine kooli sisuliseks arendamiseks 
 

Kuulati: Katrin Uutsalu tutvustas muusikakooli arengukava.   

Otsustati: anda kooli arengukava kohta positiivne arvamus.  

4. Ettepanekute tegemine kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel 

lastevanemate poolt kaetavate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta 

Muusikakooli õppetasu on olnud aastaid 20 €/ kuus ja ettevalmistusrühmades õppetasu on 

olnud 9 €/ kuus. Seoses valla muusikakoolides õppetasude ühtlustamisega tehti ettepanek 

tõsta nii põhi- ja huviõppe kui ettevalmistusrühmade lapsevanema poolt makstavat 

õppetasu 3 € võtta, st muusikakooli õpilaste õppetasu oleks alates 01.01.2019 23 €/kuus ja 

ettevalmistusrühmade õppetasu oleks alates 01.01.2019 12 €/kuus. 

Otsustati: Teha vallavalitsusele ettepanek tõsta lapsevanema poolt makstavat 

muusikakooli põhi- ja huviõppe õppetasu selliselt, et alates 01.01.2019 on see 23 €/kuus 

ning tõsta lapsevanema poolt makstavat muusikakooli ettevalmistusrühmade õppetasu 

selliselt, et alates 01.01.2019 on see 12 €/kuus.  
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