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Sõnaõigusega võtsid osa Saku Muusikakooli direktor Tauno Valdna ja Saku valla hariduse
peaspetsialist Heli Veersalu.

PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Hoolekogu esimehe valimine
3. Õppetasu
4. Pilliüür
5. Stuudium

1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitati (poolt 5 vastu 0).
2. Hoolekogu esimehe valimine
KUULATI:
Mart Siimann tegi ettepaneku valida hoolekogule uus esimees, Reet Schumann pakkus
kandidaadina välja Mati Ärmi. Mati Ärm esitas Katrin Lipso kandidatuuri.
Toimus arutelu, mille tulemusena Mati Ärm nõustus kandideerima hoolekogu esimehe kohale
ning taandas end käesoleva päevakorrapunkti edasisest arutelust.
OTSUSTATI:
Valida Saku Muusikakooli hoolekogu esimeheks Mati Ärm (poolt 4, vastu 0, ei osalenud 1).
3. Õppetasu
KUULATI:

Tauno Valdna palus hoolekogul kaaluda õppetasu tõstmise vajalikkust, tutvustades ühtlasi
hoolekogu liikmetele Saku ja Tallinna lähiümbruse muusikakoolide õppetasude määrasid.
Heli Veersalu juhtis tähelepanu asjaolule, et vallavolikogu määruses ei ole kirjeldatud
ajavahemikku, mille eest õppetasu tuleb maksta. Mart Siimann pakkus välja mõtte, et kõik
Saku valla õppe- ja kohatasud võiksid kajastuda ühel arvel. Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Õppetasu määra suurendamise protsessi mitte algatada, kuid teha Saku Vallavalitsusele
järgnevad ettepanekud:
3.1. määratleda õppetasu maksmise perioodiks 10 kuud, septembrist juunini;
3.2. võimalusel esitada lastevanematele Saku valla õppe- ja kohatasude arved koondina (poolt
5, vastu 0).
4. Pilliüür
KUULATI:
Tauno Valdna informeeris hoolekogu asjaolust, et Saku Muusikakoolis ei ole tõstetud pilliüüri
aastast 2011, kuid pillide hooldus- ja remondikulud on kuue aastaga märgatavalt tõusnud.
Näiteks katab hetkel lapsevanema osalus pillide hooldusremondist orienteeruvalt vaid ühe
neljandiku. Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
Teha Saku Vallavalitsusele ettepanek pilliüüri tõstmiseks kolmelt eurolt viiele eurole ühes
kuus alates 1.01.2018 (poolt 5 vastu 0).
5. Stuudium
KUULATI:
Tauno Valdna tutvustas lastevanemate hulgas läbiviidud küsitluse tulemusi, mille kohaselt
pooldab hetkel Stuudiumi kasutuselevõttu Saku Muusikakoolis 30% lastevanematest. Sandra
Serena Sulin tõi esile Stuudiumi eelised rühmaõppes (solfedžo ja muusikalugu). Toimus
arutelu.
OTSUSTATI:
Stuudiumit hetkel kasutusele mitte võtta alljärgnevatel põhjustel:
5.1. infotehnoloogilised vahendid vajavad täiendamist ja kaasajastamist (kõikides
õpperuumides ei ole veel arvuteid);
5.2. 70% lastevanematest ei pea Stuudiumi kasutuselevõttu vajalikuks;
5.3. enamik õpetajatest on veendunud, et muusikakoolis ei aita Stuudium õppeprotsessi
paremaks muuta, vähemasti mitte pilliõppes.
Võtta võimalusel (lapsevanemate ja õpetajate toetus suurem, IT- alased tingimused loodud)
Stuudium kasutusele alates 1. septembrist 2019 (poolt 5 vastu 0).
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