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1. Päevakorra kinnitamine 

Päevakord kinnitati (poolt 4, vastu 0). 

 

2. Saku Muusikakooli 2021/2022. õppeaasta tegevusaruanne 

KUULATI: 

Tauno Valdna tutvustas hoolekogu liikmetele eelsaadetud Saku Muusikakooli 2021/2022. 

õppeaasta tegevusaruannet. Katrin Kuldma ja Heidi Havam tundsid huvi, kas Saku 

Muusikakooli juurdeehituse mõte on jõus ja kui, siis millal see võiks teostuda. Tauno Valdna 

andis teada, et hetkel kehtivas Saku valla arengukava eelarvestrateegiat kirjeldavas osas on 

muusikakooli juurdeehitus planeeritud aastasse ruumide kohandamise nime alla aastasse 

2026. Mart Siimann oli eelnevalt teavitanud hoolekogu, et teeb omapoolselt ettepaneku Saku 

valla lisaeelarvesse vahendite lisamiseks, et tellida muusikakooli juurdeehituseks vajalik 

ehitusekspertiis. 

OTSUSTATI: 

Informatsioon teadmiseks võtta ja tegevusaruanne heaks kiita (poolt 4, vastu 0). 

 

3. Saku Muusikakooli 2023. aasta eelarvetaotlus 

KUULATI: 

Tauno Valdna tutvustas üldiseid põhimõtteid, millest on plaanis lähtuda Saku Muusikakooli 

2023. aasta eelarvetaotluse koostamisel. Prioriteediks on taaskord personalikulud, millele 

järgnevad õppevahendid ning inventar. Võrreldes 2022. aasta eelarvega on personalikulude 



kasv 2023. aasta eelarvetaotluses planeeritud 20%. Tööjõukulude märkimisväärne tõus on 

tingitud suurest inflatsioonist, mis Eestis on keskmiselt 19,5 %. Inflatsiooniga võrdväärne 

personalikulude kasv aitaks märgatavalt vähendada inflatsiooni hävitavat mõju muusikakooli 

töötajate materiaalsele toimetulekule. Majanduskulude tõus sõltub suuresti 

kommunaalkuludes kajastuva energia hinnatõusust, kuid põhimõte on hoida majanduskulud 

vastupidiselt tööjõukuludele võimalikult madalad.  

OTSUSTATI: 

Informatsioon võeti teadmiseks (poolt 4, vastu 0). 

 

4. Muudatused hoolekogu koosseisus 

KUULATI: 

Tauno Valdna teavitas hoolekogu liikmeid asjaolust, et kuna Eleri Kent lõpetas kevadel 

muusikakooli, ei ole tal enam võimalik hoolekogus õppurite esindajana osaleda. Toimus 

arutelu, kus Eleri Kent pakkus õppurite esindajaks hoolekogus Monika Alu. 

OTSUSTATI: 

Tauno Valdnale tehti ülesandeks uurida, kas Monika Alu on nõus osalema hoolekogu töös 

(poolt 4, vastu 0). 
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