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1. Uue esimehe valimine.

Esimehe kandidaadiks pakutakse Kaire Kaske. Hääletuse tulemus on ühehäälne.

Otsus: hoolekogu uus esimees on Kaire Kask.

2. Nõo Muusikakooli eelarve 2018. aastaks.

Palju eesmärke (ka rahalisi) on kooli arengukavasse sisse kirjutatud. Järgmise aasta 

inventari/õppevahendite maht lähtuvalt kehtivale arengukavale on 13750 Eurot. See number on 

eelarvesse sisse kirjutatud. Lisaks aitab veel viimast aastat pilliparki uuendada ILOP projekt. 

Tuleval aastal taotleme toetust pianiinode jaoks (3 tk), omaosalus on seal 8400 EUR (60% tuleb 

projektilt).

Seda, kas vald annaks kogu mahus vahendeid eelarvesse, pole varem ette tulnud. Saab 

liigutada eelarveridu. Küsida tasub maksimumi, isegi kuigi nad ei pruugi seda anda. Kultuurilisi 

väljasõite ei saa teha kooli eelarvest. Võibolla annab siduda seda nö koolitusprogrammina. Kui 

lapsel pole rahalisi võimalusi pillilaagris käimiseks, siis saab vallast toetust küsida. Tasub valla 

sotsiaalametit informeerida, et selliseid väljaminekuid eelarvesse planeerida.



Selle aasta eelarvest on 80% kulutatud. Aasta lõpuks vaja lisaeelarvet. Kool sai lisaraha 

noorsootöö projekti kaudu pillidele ja õppekavaga vabaklassile. Programm jätkub ka järgmisel 

aastal.

Direktori sõnul on üks  murekoht ligipääs suitsuanduritele. Mõned andurid paiknevad 

ripplae all, samuti saali katuse all. Probleemi peab vallaga lahendama. 

Otsus:   Hoolekogu leiab, et vald peaks  rahastama nende probleemide lahendamise väljaspool 

kooli eelarvet. 

Oluline osa kooli eelarvest on õpetajate töötasud. Hetkel on Nõo Muusikakoolis erialase 

magistrikraadiga õpetaja palk 865 EUR bruto, üldhariduskooli nooremõpetaja palk on riikliku 

standardi järgi 1050. Tõusutrendis on lasteaedade õpetajate töötasud. 2019. aastast on nende 

magister võrdsustatud üldhariduskooli õpetaja töötasuga. Muusikakooli õpetajad ei ole oma palgaga

rahul. Vastavalt arengukavas kehtestatule, soovivad õpetajad, et palk tõstetaks vähemalt samale 

tasemele üldhariduskooli nooremõpetaja töötasuga. Vahe on ka normkoormuses. Muusikakoolis on 

täiskoha normkoormus 24 reaalset tundi nädalas (paljude koolides on see 22). Vaja on korrigeerida 

ka ülejäänud palgaastmestik (muusikakoolis töötab erineva haridusega õpetajaid). Normaalne 

palgatõus tuleks kirjutada eelolevasse eelarvesse. Varem hoidis vald muusikakooli õpetajate palku 

lasteaiaga ühel pulgal. Kas nüüd ei saa mitte lasteaiaõpetajad kõrgemat palka?  

Eelarvet mõjutab ka õpilaste liikumine. Järgmise aasta kevadel on meil vaid 1 lõpetaja, aga 

juurde tuleb rohkem (1. klass) võtta. Seetõttu kogu kooli peale tundide arv suureneb.

Koolimaja esine peenar on väga kole -  see tehti kiiruga ja poolikult, võimalikult väikese 

kuluga,  kooli soove arvestamata. Vaja oleks see korrastada. Jaanika Meltsas võiks teha planeeringu 

ja eeldatava eelarve peenra haljastuse kohta. See lisada uude eelarvesse.

Koolil on jätkuvalt puudu asjaajaja-administraator. Eelmisel aastal ei leitud võimalust anda 

vahendeid ametikoha avamiseks, kuid koolil oleks seda väga vaja. Piisab poole kohaga töötajast. 

Võimalik töötaja on  olemas – Kristel Sööt, kes naaseb lapsepuhkuselt järgmisel aastal. Ta on 

õppinud arvutimuusikadisaini ja tunneb erinevaid programme.

Saali mänedžeri kohustustega tegeleb hetkel direktor lähtuvalt kooli vajadustest. Vald ei näe 

ka vajadust saali “ müüa”. Kontserte korraldab kool ise edasi nagu siiani ja kokkuleppel saavad 

saali kasutada ka teised. Lapsevanemate esindajad avaldasid soovi, et korraldada võiks ka 

lastevanematele suunatud koolitusi nagu näiteks 2015.a. sügisel lastevanemate koosolekul.

Otsus: koolil tasub küsida vallalt maksimaalset eelarvet nii palgafondi suurendamise, pillipargi 

uuendamise ja muu tarbeks. 

3. Kooli 45. juubel



Kool pole eelarves “koonerdanud” vajalike tegevuste alt. Ostetud on pille, õpikuid, kööginurk sai 

valmis, muretsetud on uus printer-skänner, et saaks arveid valda saata, skännida fotosid juubeliks ja 

teha muud igapäevaselt vajalikku (printida/paljundada noote, saata erinevatesse arvutitesse, 

mälupulgalt paljundada jms). Tulid mõned lisatööd, värvimised, garantiiremoni käigus, aga selle 

väliselt.

Juubeli puhul on plaanis teha osakondade sõpruskontserte (st esinevad meie kooli õpilased 

ja külalised väljastpoolt), vilistlaskontserte. Kuupäevad on juba paigas. Suur juubelikontsert toimub 

11. novembril. Tuleb kooli logoga meene, mille saavad kutsutud külalised. Külaliste nimekirjas 

praegu juba ilma vilistlasteta 57 inimest (afterparty külalised). Ühe meene hind on ~1,95 EUR.

Juubelikontsert kestab u 1 akadeemline tund, millele järgnevad õnnitlused. Kogume 

pildiarhiivi materjali, et teha näitust koridori. Mõned pildid tahame arvutisse skännida, et kontserdi 

ajal seina peale näidata. Praegu on koolil 1 projektor, mis on liiga väike saalis kasutamiseks. Seda 

kasutatakse muusikaloo/solfi klassis (edaspidi tuleb panna see statsionaarselt lakke). Saali oleks 

vaja uut, kaasaskantavat projektorit, mis näitaks suuremat pilti. Sel korral on ehk võimalik seda 

kusagilt rentida.

Nö afterparty võiks olla salongiõhtu moodi. Tulevad esinejad soodsa tasu eest.

Edaspidi võiks korraldada ka niisama salongiõhtu nt lastevanematele. Kultuurientusiaste 

vallas justkui on, aga rahvas ei käi eriti üritustel.

4. Õpilaslepingud, õppemaksud.

Vald tegeleb nüüd õppemaksu laekumistega ise. Mõned on soovinud lepinguid uuendada.

5. eKool

Peale lastevanemate koosolekut on eKooliga liitujate arv suurenenud (nii lapsevanemad kui 

õpilased), aga mitte kõik ei ole veel juurdepääsutaotlust esitanud.

6. EV100

Koolil ei ole veel selget visiooni, mida võiks vabariigi juubeliks teha. Reemetile on välja pakutud 

idee teha midagi koostöös põhikooliga (või ümbruskonna huviringidega) Võiks teha midagi 

rõõmsat ja südamlikku, mingi tegu/elamus. Tuleb uuesti ühendust võtta kooli huvijuhi Reemetiga. 

Koolile kingitud vabariigi vimpel seisab niisama. Koolil puudub lipumast. Vabariigi 

juubeliks oleks see ilus paika saada. Tuleb küsida, kui pikk mast peaks olema.

7. Muud küsimused



7.1 Koolis on riiulite puudus. Facebooki võiks panna üleskutse, kas kellelgi on koolile riiuleid 

annetada.

7.2 Üks lapsevanem avaldas soovi, et eemaldada eelmisest hoolekogu protokollist teatud tekst. 

Samuti küsiti, kas võiks panna avalikult üles eelmiste aastate protokollid.

Otsus: hoolekogu protokolle ei muudeta. Tagasiulatuvalt protokolle üles ei panda.

7.3 Kodulehekülg. Põhiline infoallikas kooli kohta peaks olema ikkagi kodulehekülg. Tasub võtta 

inspiratsiooni ka teiste koolide kodulehekülgedest, nt  Võru muusikakooli lehekülg on päris hea. 

Uuest aastast kui tuleb administraator, valdkonna tundja, siis saab tema sellega tegelema hakata.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16.11 kl 19.00


