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1. peatiikk
UlusArrnn

$ 1. Nimi
i{uvikooli nimi on Lasnamiie Muusikakool (edaspidi huvikool).

$ 2. Asukoht
iluvikooli asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Punane tn 69, 13619 Tallinn'

$ 3. Haridusasutuse liik ja haldusala

(1) Huvikool on munitsipaalhuvikool.

(2) Huvikool on Tallinna linna (kooli pidaja) asutus, mis tegutseb Tallinna Haridusameti (edaspidi

h ar i du s am e t) hallatav a asutus ena'

(3) Huvikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna digusaktidest, haridusameti juhataja

ktiskkirj adest ning kdesolevast p6himiiiirusest.

$ 4. P6himiifiruse kinnitamise ja muutmise kord

iluvikooli pohimiiiiruse kinnitab, teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi

linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

2. peatt ikk
TEGEVUSE EESMARGID JA ULESANDED

$ 5. Tegevuse eesmdrk
Huvikooli tegevuse eesmiirk on luua eelkdige lastele ja noortele, kelle elukohana on Eesti

rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, mitmeki.ilgse arengu ning huvihariduse omandamise

v6imalused muusika ja kunsti valdkonnas ning valmistada soovijaid ette professionaalse

muusikahariduse omandamiseks. Vabade kohtade olemasolul vdetakse huvikooli dppureid

viiljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajiirgse valla- vdi linnavalitsuse ja

haridusameti vahel s6lmitud lepingu alusel.

g 6. Ulesanded

(1) Huvikooli tilesanded:
i;-taste ja noorte v6imete avastamine ja kavakindel arendamine, arvestades iga dppuri eripiira,

toovOimet j a tulevikusoove;
2) huvihariduse andmine muusikainstrumentide oppekavade alusel;



/

3) huvitegevuseks vdimaluste loomine tZiiskasvanutele'

(2) Loikes 1 nimetatud tilesannete fiiitmisel osutab huvikool tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt

Tallinna 6igusaktidele ja kinnitatud hindadele'
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$ 7. Struktuur
Huvikooli struktuuritiksused:
l) eeldppe osakond;
2) instrumendidpetuse osakond.

$ 8. Struktuuritiksuste iilesanded

Struktuuriiiksuste iilesanded :
l) 6ppurites muusikahuvi ja -armastuse iiratamine;

2) jarjepidev 6ppe- ja kasvatustod;
:j naiturte, t ontseriiae, meistriklasside, konkursside, liihikursuste ja teiste tirituste korraldamine;

4) kultuurielu edendamine'

4. peattikk
OPPrxonnq.LDUS

g 9. Oppekavad

(1) Iga huvikoolis dpetatava huviala kohta koostatakse huviala Sppekava. Oppekava kiidab heaks

dppendukogu, dppekava kinnitab direktor'

(2) Huviala 6ppekava vastab huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamdppekavale (selle

olemasolu korral).

(3) Huviala dppekava maatab kindlaks:
1) 6ppe eesmiirgid ja kestuse;
2) 6ppeainete loendi;
3) ainekavad.

(4) Huviala 6ppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infostisteemis Sigusaktidega siitestatud

korras.

$ 10. Oppekeel
Huvikooli dppetod toimub eesti keeles.

$ l l ,  Oppeperiood ja 6ppevaheajad

(1) flppeaasta algab 1. septembril ja kestab jiirgmise kalendriaasta3l. augustini.

(2) Oppeperiood kestab l. septembrist jiirgmise kalendriaasta3l. maini,

(3) flppeperioodi arvestusi.ihikud on dppetund, dppepiiev, 6ppeniidal, kursus, Oppeveerand,

poolaasta, 6ppeaasta,

(4) flppevaheajad on iildjuhul stigisvaheaeg, jduluvaheaeg, kevadvaheaeg ja suvevaheaeg, mis on

haridus- ja teadusministri mtitirusega kehtestatavate iildhariduskooli Oppeaasta koolivaheaegadega

samal aj al. Oppevaheaj ad kinnitab direktor kliskkirj aga'

g 12. Oppe vormid
Ope toimub dppenihmades vdi individuaalselt'

g 13. Opperiihmad
flppenihmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab haridusameti juhataja kiiskkirjaga.

$ 1a. Oppekavaviiline tegevus
Lisaks 6ppekavas etteniihtule konaldab huvikool laagrite, kursuste ja teiste tirituste tegevust.

$ 15. Huvikooli vastuvdtmine, huvikoolist viiljaarvamine ja huvikooli 16petamine

Huvikooli vastuvdtmine, huvikoolist viiljaarvamine ja huvikooli lOpetamine toimub linnavalitsuse

miiiiruse ga kehtestatud korras.
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5. peattikk
Oppurun JA KooLITooTAJAD

$ 16. Oppurite digused ja kohustused

( l )  Oppur i l  on 6 igus:
1)tutvuda enne huvikooli dppima asumist ja oppimise ajal huvialade oppekavade, huvikooli

pdhimiiiiruse ning kodukorraga;
2) n6uda huviala 6ppekavale vastavat tegevust;

3) osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;

4) moodustada opilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;

5j kasutada muid sea-duse ja teiste 6igusaktidega kehtestatud 6igusi.

(2) Oppuril on kohustus:
i) uoitu osa 6ppet6ost dppekavaga miiZiratud mahus;

2) jlr gida huvikoo li kodukorda;
3) hoida huvikooli kasutuses olevat vara;

4) taitamuid seaduse ja teiste 6igusaktidega siitestatud kohustusi.

$ 17. Koolitiiiitajad

(l) Koolitootajad on 6ppe- ja kasvatustegevusega seotud tootajad ning teised tootajad.

(2) Koolitootajate koosseisu mitiirab direktor. 6pp.- ja kasvatusalal tootavate isikute vabade

ametikohtade tiiitmiseks korraldab huvikooli direktor konkursi.

(3) pedagoogide kvalifikatsiooninduded kehtestatakse linnavalitsuse miitirusega'

(4) Koolit6otajate i.iiesanne on korraldada ja teha 6ppe- ja kasvatustood ning osaleda huvikooli

arendamises.

(5) Koolito otajate digused ja kohustused, vastutus ja tootilesanded sdtestatakse

iciosisekorru..rLiriur, ametijuhendites ja toolepingutes, mis on kooskdlas tooseaduste ja muude

t6osuhteid reguleerivate 6i gusaktidega'

$ 18. Atesteerimine
Pedagoogide kutseoskuste

otsustamiseks korraldatakse
miiiiruse ga kehtestatud korras,

$ 19. Direktor

(1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna digusaktidega kehtestatud korras ametisse ja

vabastab ametist linnavalitsus. Toolepingu direktoriga solmib, seda muudab, selle peatab ja

ldpetab haridusameti juhataj a.

(2) Direktor:
i)'korraldab huvikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja kiisutamist, juhib huvikooli

majandustegevust, tagab huvikooli tulemusliku t6o, vastutab huvikooli iildseisundi ja arengu,

linnavara siiilimise ja eelarvevahendite sihiptirase ning otstarbeka kasutamise eest huvikoolile

kinnitatud eelarve piires;
2) esindab huvikooli ilma taiendavate volitusteta kdigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes

ning suhetes teiste juriidiliste ja ftirisiliste isikutega v.a juhul, kui riigi v6i Tallinna digusaktid

stitestavad teisiti;
3) teeb tehinguid huvikooli kasuks Tallinna linna nimel seaduses siitestatud iilesannete tZiitmiseks

Tallinna linna eelarves huvikoolile selleks ette niihtud kulutuste piires ja tagab eelarves

kavandatud tulude taitmise ning laekumise;
4) koostab huvikooli eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu hinnanguga haridusametile

kinnitamiseks;

ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme tile

atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri

6. peatiikk
KOOLIELU KORRALDAMINE



5) jAlgib jooksvalt eelarve tiiitmist ja esitab

eelarve muutmiseks;

A

vaj adusel haridusametile muudatusettepanekuid

6) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisriksusele

inforrnatsiooni 6igeaegse edastamise eest;

7) tagab haridusameti otsuste ja iilesannete tiiitmise;
gi tagaU huvikooli hoolekogu ja 6ppen6ukogu otsuste tiiitmise;

todks vajalike dokumentide ja

9) juhatab huvikooli 6PPendukogu;
10) kinnitab toorajate ametijuhendid ning s61mib, peatab ja ldpetab tootajatega todlepingud ja

muudab neid;
1l) kinnitab huvikooli tootajate koosseisu ja t66 tasustamise alused (palgajuhend)' Lisatasu,

preemia ja tihekordse toetuse maksmise huvikooli direktorile otsustab haridusameti juhataja;

iZ; t i*ltub huvikooli asjaajamiskona ja kodukorra ning muud tookorraldusdokumendid,

13j kinnitab huvialade Oipekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;

14i esitab viihemalt tiks- kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja

haridusameti juhataj ale;
l5) tagab seaduste ja muude riigi ja Tallinna digusaktide ning lepingutega siitestatud aruannete

koostamise j a esitamise;
16) annab oma piidevuse Piires
nins kontrollib nende taitmist;

huvikooli tegevuse koordineerimiseks j a korraldamiseks kiiskkirju

17) korraldab huvikoolile saabunud
vastamist ia nende lahendamist.

teabenduetele, kirj adele, miirgukirj adele j a selgitustaotlustele

(3) Direktori iiraolekul asendab teda haridusameti juhataja miiZiratud isik'

$ 20, Oppendukogu

(1) Huvikoolil on 6ppen6ukogu, kelle iilesanne on anahitisida ja hinnata 6ppetegevust ning teha

selle juhtimiseks vajalikke otsuseid.

(2) 6ppen6ukogu liikmed on huvikooli 6ppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitootajad'

(3) Oppendukogu tood juhatab huvikooli direktor'

(4) Oppenoukogu todvorm on koosolek, 6ppen6ukogu kutsub kokku huvikooli direktor vastavalt

vajadusele, kuid viihemalt neli korda aastas.

(5) 6ppen6ukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nduab viihemalt kaks

t<otmanOitt<u 6ppen6ukogu liikmetest v6i kui see on vajalik erakorralise ktisimuse lahendamiseks.

(6) 6ppen6ukogu on otsustusvdimeline, kui koosolekust v6tab osa viihemalt 213 1ppendukogu

liikmetest.

(f Oppenoukogu otsused v6etakse vastu lihthiiiiiteenamusega. HiiZilte vdrdse jagunemise koral on

otsustavaks direktori haal. oppenoukogu otsused protokollitakse.

$ 21. Hoolekogu

(1) Huvikoolil on viie- kuni tiheksaliikmeline hoolekogu, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb

etiepanekuid direktorile ja haridusametile huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud kiisimustes.

(2) Hoolekogu liikmed:
1) linnaosa halduskogu esindaja;
2) direktori ettepanekul huvikooli toetavate organisatsioonide vdi vilistlaste esindajad;

3) 6ppen6ukogu otsusel 6ppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitc;otajate esindajad;

+j oppurite tildkoosoleku otsusel dppurite esindaja vbi 6pilasomavalitsuse olemasolul selle

esindaja;
5) vanemate iildkoosoleku otsusel vanemate esindajad'

(3) Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

(4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja.

(5) Hoolekogu:
i;'teeb vajadusel haridusametile ettepaneku jiirelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse iile;

2j kuulab-ara huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve taitmise kohta ning annab

sellele omapoolse hinnangu;



5

3) kuulab 6ra direktori koostatud eelarveprojekti ning lnnab sellele omapoolse hinnangu;

4) teeb ettepanekuid huviala 6ppekava vdi oppekorralduse muutmiseks;

5) teeb ettepanekuid huvikooli pdhimiitiruse muutmiseks'

(6) Hooleko gu teeb iiksiklcr'is imuste s otsuseid'

(7) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu juhataja vastavalt vajadusele, kuid viihemalt neli korda

aastas.

(g) Hoolekogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nduab viihemalt neli hoolekogu

iiiget vOi kuisee on vajalik erakorralise kiisimuse lahendamiseks'

(9) Hoolekogu on otsustusvdimeline, kui sellest vdtab osa v2ihemalt neli hoolekogu

Hoolekogu otsused v6etakse vastu lihthiitilteenamusega. Hoolekogu otsused protokollitakse'
liiget.

7. peatiikk

FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 22. Eelarve

(1) Haridusameti juhataja kinnitab huvikooli eelarve, liihtudes linnavolikogu kinnitatud Tallinna

linna eelarvest ja huvikooli ettepanekust'

(2) Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarve eraldistest, huvikooli pdhitegevusega seotud

tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, iihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud

summadest, annetustest ja huvikooli pdhimiiiiruses siitestatud huvikooli 6ppekavaviilisest

tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest'

(3) Huvikooli kulud katab kooli pidaja huvikoolile kinnitatud eelarve piires.

(4) Huvikooli p6hitegevusega seotud tasuliste teenuste ja dppekavaviilise tegevusega seotud

iasuliste teenusie hinnad kehiestatakse riigi ja Tallinna Oigusaktidega siitestatud korras.

$ 23. Vara valdamine, kasutamine ja kiisutamine

Huvikool teostab vara valdamise, kiisutamise ja kasutamise 6igust, liihtudes linnavolikogu

kehtestatud korrast.

$ 24. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Huvikoolis peetava asjaajamiskorra kehtestab direktor kooskdlas linnavalitsuse kehtestatud

Tallinna linna asutuste asj aaj ami sele esitatavate nduete ga'

(2) Huvikooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab haridusamet tsentraliseeritult

vastavalt riigi ja Tallinna 6igusaktidele. Huvikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna Oigusaktidega

kehtestatud ulatuses, korras j a tiihtae gadel.

8. peatiikk
UUNBNTORRALDAMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE

$ 25. Umberkorraldamine ja tegevuse ldpetamine

(1) Huvikooli korraldab iimber v6i selle tegevuse ldpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu

otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna 6igusaktidega ette ntihtud korras'

(2) Huvikooli iimberkonaldamine v6i tegevuse lopetamine vdib toimuda jiirgmistel juhtudel:

1) koolitusndudlus on suurenenud vdi viihenenud;

2) finantseerimisv6imalused on suurenenud v6i viihenenud;

3) timberkorraldused Tallinna haridusasutuste vOrgus;

4) muud digusaktides ettenbhtud juhud'

(3) Huvikool konaldatakse umber vdi selle tegevus ldpetatakse piirast huvikooli 6ppeperioodi

iOppu. Umberkonaldamise v6i tegevuse ldpetamise otsus tehakse teatavaks dppuritele,

vanematele, koolitootajatele ning Eesti Hariduse Infosi.isteemi volitatud tdotlejale vtihemalt neli

kuud enne kooli 6ppeperioodi l6ppu.
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9. peatiikk
RAKENDUSSATTED

$ 26. Kehtetuks tunnistamine
Kehtetuks tunnistatakse: ,
1) Tallihna Linnavalitsuse 31, mai 2000 miitirus nr 36 ,,Lasnamiie
kinnitamine";

detsembri 2005 miiiirus ff 115

Muusikakooli pdhimiiliruse

..Lasnamiie Muusikakooli2) Tallinna Linnavalitsuse 7.
pdhimiiiiruse muutmine".

$ 27. M,iflruse jdustumine

Miiiirusidustub 20. oktoobril2008,

Abilinnapea linnapea iilesannetes

linnasekrettiri i.iles annetes


