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Sõnaõigusega võtsid osa Saku Muusikakooli direktor Tauno Valdna, Saku valla hariduse
peaspetsialist Heli Veersalu ja Saku vallavanem Janec Leppik.
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. 2013/2014 õppeaasta tegevuse aruanne
3. Saku Muusikakooli võimalikust juurdehitusest
4. Õpilaste koolist väljalangevusest.
5. Õppetasu suurus Saku Muusikaoolis
1. Päevakorra kinnitamine
Päevakord kinnitati (poolt 3 vastu 0).
2. 2012/2013 õppeaasta Saku Muusikakoolis
KUULATI:
Tauno Valdna andis aru 2013/2014 õppeaasta tööst. Toimus 89 erinevat kontserti ja üritust,
kus osalesid Saku Muusikakooli õpilased. Palju auhinnalisi kohti saavutati konkursi „Parim
noor instrumentalist 2013“ Loode-Eesti regionaalvoorus, kuus õpilast pääses osalema
lõppvooru, saavutades auhinnalisi kohti. Veelgi edukamad olid Saku Muusikakooli õpilased
Loode-Eesti muusikakoolide vahelistel konkurssidel.
OTSUSTATI:
Hoolekogu võttis teadmiseks Tauno Valdna poolt esitatud ülevaates sisalduva informatsiooni
(poolt 3 vastu 0).
3. Saku Muusikakooli võimalikust juurdeehitusest
KUULATI:
Tauno Valdna sõnade kohaselt on populaarsematel erialadel muutunud klassiruumide
vähesuse tõttu õpilaskandidaatide vaheline konkurents järjest suuremaks, mistõttu vajaks

Saku Muusikakool lähitulevikus juurdeehitust, et musikaalsed lapsed õpingutest eemale ei
jääks. Marti Rehemaa tegi hoolekogule ettepaneku mõtestada lahti, kui suurt muusikakooli
oleks Saku vallal vaja ja kui suurt kooli vald suudaks pidada.
OTSUSTATI:
Hoolekogu avaldas arvamust, et Saku valla majanduslikust võimekusest tulenevalt ei ole
lähitulevikus tõenäoliselt võimalik Saku Muusikakoolile juurdeehitust teha (poolt 3 vastu 0).
4. Õpilaste koolist väljalangevusest.
KUULATI:
Heli Veersalu tõstatas küsimuse õpilaste väljalangevusest ja hoolekogu arutles väljalangevuse
erinevate põhjuste üle. Sellega seonduvalt algatas Marti Rehemaa arutelu muusikakooli veel
atraktiivsemaks muutmise ja puhkpilliorkestri ning ansamblimängu kui oluliste väljundite
tähtsusest.
OTSUSTATI:
Hoolekogu leidis, et õpilaste motiveerimiseks ja nende väljalangevuse vähendamiseks peaks
koosmusitseerimist läbi ansamblimängu veelgi täiustama, kaasates rohkem õppureid, seda
eriti puhkpillide erialadel. Samas – olulisi õppetegevust pärssivaid probleeme Saku
Muusikakooli töös ei esine (poolt 3 vastu 0).
4. Õppetasu suurus Saku Muusikakoolis
KUULATI:
Tauno Valdna juhtis tähelepanu õppetasu tõstmise vajadusele Saku Muusikakoolis, mis teiste
lähiümbruse (Harjumaa) huvikoolidega võrreldes on põhjendamatult madal.
Janec Leppik tegi ettepaneku diferentseerida õppetasu vastavalt eriala populaarsusele.
OTSUSTATI:
Hoolekogu tegi Tauno Valdnale ülesandeks esitada Saku Vallavalitsusele taotlus
alljärgnevateks õppetasu muudatuste läbiviimiseks:
1. Alates 1. jaanuarist 2015:
1.1. ettevalmistusklassis 15 eurot kuus;
1.2. põhi- ja üldõppes üldhariduskoolis õppivale õppurile, kutseõppeasutuses põhihariduse
nõudeta kutseõpet, kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet või kutseõpet
keskhariduse baasil omandavale õppurile 25 eurot kuus;
1.3. põhi- ja üldõppes täiskasvanud õppurile 50 eurot kuus;
1.4. rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsuse üksuse elanikuks oleva õppuri
kohta 100% suurem võrreldes punktides 1.1. ja 1.2. loetletud õppetasudega.
2. Alates 1. septembrist 2015:
2.1. klaveri ja klassikalise kitarri erialadel põhi- ja üldõppes üldhariduskoolis õppivale
õppurile, kutseõppeasutuses põhihariduse nõudeta kutseõpet, kutseõpet põhihariduse
baasil, kutsekeskharidusõpet või kutseõpet keskhariduse baasil omandavale õppurile 35
eurot kuus (poolt 3 vastu 0).
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