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1. peatiikk

UlusArrnn
$ 1. Nimi
i{uvikooli nimi on LasnamiieMuusikakool(edaspidihuvikool).
$ 2. Asukoht
iluvikooli asukohton EestiVabariikja aadresson Punanetn 69, 13619Tallinn'
ja haldusala
$ 3. Haridusasutuseliik
(1) Huvikool on munitsipaalhuvikool.
(edaspidi
(2) Huvikool on Tallinna linna (kooli pidaja)asutus,mis tegutsebTallinna Haridusameti
har idusamet) hallatava asutusena'
juhataja
(3) Huvikool juhindub oma tegevusesriigi ja Tallinna digusaktidest,haridusameti
ktiskkirjadestning kdesolevastp6himiiiirusest.
ja
kord
$ 4. P6himiifirusekinnitamise muutmise
(edaspidi
iluvikooli pohimiiiiruse kinnitab, teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus
linnavalitsus)haridusametiettepanekul.
2. peattikk
TEGEVUSE EESMARGID JA ULESANDED
$ 5. Tegevuseeesmdrk
on Eesti
Huvikooli tegevuse eesmiirk on luua eelkdige lastele ja noortele, kelle elukohana
omandamise
huvihariduse
kantud Tallinna linn, mitmeki.ilgsearengu ning
rahvastikuregistrisse
professionaalse
v6imalused muusika ja kunsti valdkonnas ning valmistada soovijaid ette
dppureid
huvikooli
muusikahariduseomandamiseks.Vabade kohtade olemasolul vdetakse
ja
viiljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajiirgse valla- vdi linnavalitsuse
haridusametivahel s6lmitudlepingualusel.
g 6. Ulesanded
(1) Huvikooli tilesanded:
eripiira,
i;-taste ja noorte v6imete avastamineja kavakindel arendamine,arvestadesiga dppuri
toovOimetj a tulevikusoove;
oppekavadealusel;
2) huvihariduseandminemuusikainstrumentide

/
vdimalusteloominetZiiskasvanutele'
3) huvitegevuseks
(2) Loikes 1 nimetatudtilesannetefiiitmisel osutabhuvikool tasulisi ja tasutateenuseidvastavalt
Tallinna6igusaktideleja kinnitatudhindadele'

ED
srRUKruuRrArr*,iit*rTlHfu*,usrE ULEsAND
$ 7. Struktuur
Huvikooli struktuuritiksused:
l) eeldppeosakond;
osakond.
2) instrumendidpetuse
$ 8. Struktuuritiksusteiilesanded
:
iilesanded
Struktuuriiiksuste
-armastuseiiratamine;
ja
muusikahuvi
l) 6ppurites
2) jarjepidev6ppe-ja kasvatustod;
konkursside,liihikursusteja teistetiritustekorraldamine;
:j naiturte,t ontseriiae,meistriklasside,
4) kultuurieluedendamine'
4. peattikk

OPPrxonnq.LDUS
g 9. Oppekavad
(1) Iga huvikoolis dpetatavahuviala kohta koostataksehuviala Sppekava.Oppekavakiidab heaks
dppendukogu,dppekavakinnitab direktor'
ja huviala riiklikule raamdppekavale(selle
(2) Huviala 6ppekavavastab huviharidusstandardile
olemasolukorral).
(3) Huviala dppekavamaatabkindlaks:
ja kestuse;
1) 6ppeeesmiirgid
loendi;
2) 6ppeainete
3) ainekavad.
(4) Huviala 6ppekavad registreeritakseEesti Hariduse InfostisteemisSigusaktidegasiitestatud
korras.
$ 10. Oppekeel
Huvikooli dppetodtoimubeestikeeles.
$ ll, Oppeperioodja 6ppevaheajad
ja kestabjiirgmisekalendriaasta3l.augustini.
(1) flppeaastaalgab1. septembril
jiirgmisekalendriaasta3l.maini,
(2) Oppeperiood
kestabl. septembrist
(3) flppeperioodi arvestusi.ihikudon dppetund, dppepiiev, 6ppeniidal, kursus, Oppeveerand,
poolaasta,6ppeaasta,
ja suvevaheaeg,
mis on
jduluvaheaeg,kevadvaheaeg
(4) flppevaheajadon iildjuhul stigisvaheaeg,
koolivaheaegadega
Oppeaasta
iildhariduskooli
haridus-ja teadusministrimtitirusegakehtestatavate
aga'
kliskkirj
direktor
kinnitab
ad
Oppevaheaj
aj
al.
samal
g 12. Oppevormid
Opetoimub dppenihmadesvdi individuaalselt'
g 13. Opperiihmad
alusedkehtestabharidusametijuhatajakiiskkirjaga.
flppenihmadesuuruseja moodustamise
$ 1a. Oppekavaviilinetegevus
Lisaks6ppekavasetteniihtulekonaldabhuvikool laagrite,kursusteja teistetiritustetegevust.
ja
$ 15. Huvikooli vastuvdtmine,huvikoolistviiljaarvamine huvikooli 16petamine
ja
Huvikooli vastuvdtmine,huvikoolist viiljaarvamine huvikooli lOpetaminetoimub linnavalitsuse
miiiirusega kehtestatudkorras.
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5. peattikk

OppurunJAKooLITooTAJAD
ja
$ 16. Oppurite digused kohustused
( l ) O p p u r io
l n6igus:
oppekavade,huvikooli
1)tutvuda enne huvikooli dppima asumistja oppimise ajal huvialade
pdhimiiiirusening kodukorraga;
2) n6udahuviala6ppekavalevastavattegevust;
3) osaledavalitudesindajakauduhuvikoolihoolekogutegevuses;
ja osaledaselletegevuses;
opilasomavalitsus
4) moodustada
6igusi.
kehtestatud
ja
muid sea-duse teiste6igusaktidega
5j kasutada
(2) Oppurilon kohustus:
mahus;
miiZiratud
i) uoituosa6ppet6ostdppekavaga
2) jlr gidahuvikooli kodukorda;
olevatvara;
3) hoidahuvikoolikasutuses
siitestatudkohustusi.
ja teiste6igusaktidega
4) taitamuid seaduse
$ 17. Koolitiiiitajad
seotudtootajadning teisedtootajad.
(l) Koolitootajadon 6ppe-ja kasvatustegevusega
vabade
(2) Koolitootajate koosseisumitiirab direktor. 6pp.- ja kasvatusalaltootavate isikute
ametikohtadetiiitmisekskorraldabhuvikooli direktorkonkursi.
linnavalitsusemiitirusega'
kehtestatakse
(3) pedagoogidekvalifikatsiooninduded
on korraldadaja teha 6ppe-ja kasvatustoodning osaledahuvikooli
(4) Koolit6otajatei.iiesanne
arendamises.
tootilesanded sdtestatakse
kohustused, vastutus ja
(5) Koolito otajate digused ja
ja muude
ja toolepingutes,
mis on kooskdlastooseaduste
ametijuhendites
iciosisekorru..rLiriur,
6igusaktidega'
t6osuhteidreguleerivate
$ 18. Atesteerimine
Pedagoogidekutseoskusteja kutsemeisterlikkusening nende kvalifikatsioonitaseme tile
ja teadusministri
otsustamisekskorraldatakse atesteerimine.Atesteeriminetoimub haridusmiiiirusega kehtestatudkorras,
6. peatiikk
KOOLIELU KORRALDAMINE
$ 19. Direktor
(1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna digusaktidegakehtestatudkorras ametisseja
ja
vabastabametist linnavalitsus.Toolepingudirektorigasolmib, seda muudab, selle peatab
ldpetabharidusametijuhataja.
(2) Direktor:
i)'korraldabhuvikooli valdusesoleva vara valdamist,kasutamistja kiisutamist,juhib huvikooli
majandustegevust,tagab huvikooli tulemusliku t6o, vastutab huvikooli iildseisundi ja arengu,
linnavara siiilimise ja eelarvevahenditesihiptirasening otstarbekakasutamiseeest huvikoolile
kinnitatudeelarvepiires;
ja -asutustes
volitustetakdigis riigi- ja omavalitsusorganites
2) esindabhuvikooli ilma taiendavate
ning suhetesteistejuriidiliste ja ftirisilisteisikutegav.a juhul, kui riigi v6i Tallinna digusaktid
teisiti;
stitestavad
3) teeb tehinguidhuvikooli kasuksTallinna linna nimel seadusessiitestatudiilesannetetZiitmiseks
Tallinna linna eelarves huvikoolile selleks ette niihtud kulutuste piires ja tagab eelarves
kavandatudtuludetaitmisening laekumise;
4) koostabhuvikooli eelarveprojekti ja esitab selle koos hoolekogu hinnangugaharidusametile
kinnitamiseks;

A

muudatusettepanekuid
5) jAlgib jooksvalt eelarve tiiitmist ja esitab vajadusel haridusametile
eelarvemuutmiseks;
todks vajalike dokumentide ja
6) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisriksusele
eest;
edastamise
6igeaegse
inforrnatsiooni
7) tagabharidusametiotsusteja iilesannetetiiitmise;
otsustetiiitmise;
gi tagaUhuvikoolihoolekoguja 6ppen6ukogu
9) juhatabhuvikooli 6PPendukogu;
ja
tootajategatodlepingudja
10)kinnitab toorajateametijuhendidning s61mib,peatab ldpetab
muudabneid;
(palgajuhend)'Lisatasu,
1l) kinnitab huvikooli tootajatekoosseisuja t66 tasustamisealused
juhataja;
preemiaja tihekordsetoetusemaksmisehuvikoolidirektorileotsustabharidusameti
ja kodukorraning muudtookorraldusdokumendid,
iZ; t i*ltub huvikooli asjaajamiskona
lisamiseja sulgemise;
muudatused,
nende
13j kinnitabhuvialadeOipekavad,
huvikooli hoolekoguleja
14i esitab viihemalt tiks- kord aastashuvikooli tegevusearuande
juhatajale;
haridusameti
ja muude riigi ja Tallinna digusaktidening lepingutegasiitestatudaruannete
l5) tagabseaduste
j a esitamise;
koostamise
j
kiiskkirju
16) annaboma piidevusePiireshuvikooli tegevusekoordineerimiseksa korraldamiseks
nins kontrollibnendetaitmist;
kirj adele,miirgukirjadelej a selgitustaotlustele
17) korraldabhuvikoolile saabunudteabenduetele,
vastamistia nendelahendamist.
(3) Direktori iiraolekulasendabtedaharidusametijuhatajamiiZiratudisik'
$ 20, Oppendukogu
ning teha
ja hinnata6ppetegevust
kelle iilesanneon anahitisida
(1) Huvikoolil on 6ppen6ukogu,
sellejuhtimiseksvajalikkeotsuseid.
seotudkoolitootajad'
(2) 6ppen6ukoguliikmed on huvikooli6ppe-ja kasvatustegevusega
toodjuhatabhuvikoolidirektor'
(3) Oppendukogu
(4) Oppenoukogutodvorm on koosolek,6ppen6ukogukutsub kokku huvikooli direktor vastavalt
kuid viihemaltneli kordaaastas.
vajadusele,
(5) 6ppen6ukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nduab viihemalt kaks
6ppen6ukoguliikmetestv6i kui seeon vajalik erakorralisektisimuselahendamiseks.
t<otmanOitt<u
(6) 6ppen6ukogu on otsustusvdimeline,kui koosolekustv6tab osa viihemalt 213 1ppendukogu
liikmetest.
HiiZiltevdrdsejagunemisekoral on
(f Oppenoukoguotsusedv6etaksevastulihthiiiiiteenamusega.
direktorihaal.oppenoukoguotsusedprotokollitakse.
otsustavaks
$ 21. Hoolekogu
hoolekogu,kes suunabhuvikooli tegevustning teeb
(1) Huvikoolil on viie- kuni tiheksaliikmeline
ja
huvikooli arengu,varaja eelarvegaseotudkiisimustes.
etiepanekuiddirektorile haridusametile
(2) Hoolekoguliikmed:
1) linnaosahalduskoguesindaja;
vdi vilistlasteesindajad;
huvikoolitoetavateorganisatsioonide
2) direktoriettepanekul
esindajad;
koolitc;otajate
seotud
otsusel6ppe-jakasvatustegevusega
3) 6ppen6ukogu
olemasolul selle
+j oppurite tildkoosolekuotsusel dppurite esindaja vbi 6pilasomavalitsuse
esindaja;
5) vanemateiildkoosolekuotsuselvanemateesindajad'
juhatajale.
haridusameti
(3) Hoolekogukoosseisuesitabdirektorkinnitamiseks
(4) Hoolekoguvalib oma liikmete hulgastjuhataja.
(5) Hoolekogu:
jiirelevalveteostamisekshuvikooli tegevuseiile;
i;'teeb vajaduselharidusametileettepaneku
2j kuulab-arahuvikooli direktori aruandehuvikooli tegevuseja eelarvetaitmise kohta ning annab
hinnangu;
selleleomapoolse
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hinnangu;
3) kuulab6radirektori koostatudeelarveprojektining lnnab selleleomapoolse
muutmiseks;
4) teebettepanekuidhuviala 6ppekavavdi oppekorralduse
5) teebettepanekuidhuvikooli pdhimiitirusemuutmiseks'
imustes otsuseid'
(6) Hoolekogu teebiiksiklcr'is
neli korda
(7) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogujuhataja vastavaltvajadusele,kuid viihemalt
aastas.
hoolekogu
(g) Hoolekoguerakorralinekoosolekkutsutaksekokku, kui sedanduab viihemalt neli
iiiget vOi kuisee on vajalik erakorralisekiisimuselahendamiseks'
liiget.
(9) Hoolekogu on otsustusvdimeline,kui sellest vdtab osa v2ihemaltneli hoolekogu
protokollitakse'
Hoolekoguotsused
Hoolekoguotsusedv6etaksevastulihthiitilteenamusega.
7. peatiikk
FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED
$ 22. Eelarve
Tallinna
(1) Haridusametijuhataja kinnitab huvikooli eelarve,liihtudes linnavolikogu kinnitatud
linna eelarvestja huvikooli ettepanekust'
seotud
(2) Huvikooli eelarvetulud moodustuvadriigieelarveeraldistest,huvikooli pdhitegevusega
juriidilistelt isikutelt laekunud
ja
tasulisteteenusteosutamisestsaadudtulust,iihtasutustelt teistelt
6ppekavaviilisest
summadest, annetustestja huvikooli pdhimiiiiruses siitestatud huvikooli
tegevusestsaadudtuludestning muudestvahenditest'
(3) Huvikooli kulud katabkooli pidajahuvikoolile kinnitatudeelarvepiires.
(4) Huvikooli p6hitegevusegaseotud tasuliste teenusteja dppekavaviilisetegevusegaseotud
siitestatudkorras.
riigi ja Tallinna Oigusaktidega
iasulisteteenusiehinnadkehiestatakse
ja
$ 23. Vara valdamine,kasutamine kiisutamine
Huvikool teostab vara valdamise, kiisutamiseja kasutamise 6igust, liihtudes linnavolikogu
kehtestatudkorrast.
$ 24. Asjaajamineja aruandlus
(1) Huvikoolis peetava asjaajamiskorrakehtestabdirektor kooskdlas linnavalitsusekehtestatud
nduetega'
Tallinna linna asutusteasjaajamiseleesitatavate
ja -aruandlust korraldab haridusamet tsentraliseeritult
(2) Huvikooli raamatupidamisarvestust
ja Tallinna Oigusaktidega
vastavaltriigi ja Tallinna 6igusaktidele.Huvikool esitabaruandeidriigi
kehtestatudulatuses,korrasj a tiihtaegadel.
8. peatiikk
UUNBNTORRALDAMINE JA TEGEVUSE LOPETAMINE
ja
$ 25. Umberkorraldamine tegevuseldpetamine
(1) Huvikooli korraldabiimber v6i selletegevuseldpetabharidusametiettepanekullinnavolikogu
otsusealusellinnavalitsusriigi ja Tallinna 6igusaktidegaettentihtudkorras'
(2) Huvikooli iimberkonaldaminev6i tegevuselopetaminevdib toimudajiirgmisteljuhtudel:
1) koolitusndudluson suurenenudvdi viihenenud;
v6i viihenenud;
on suurenenud
2) finantseerimisv6imalused
vOrgus;
Tallinna haridusasutuste
3) timberkorraldused
4) muud digusaktidesettenbhtudjuhud'
(3) Huvikool konaldatakseumber vdi selle tegevus ldpetataksepiirast huvikooli 6ppeperioodi
iOppu. Umberkonaldamise v6i tegevuse ldpetamise otsus tehakse teatavaks dppuritele,
vanematele,koolitootajatelening Eesti HariduseInfosi.isteemivolitatud tdotlejale vtihemalt neli
kuud ennekooli 6ppeperioodil6ppu.
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9. peatiikk
RAKENDUSSATTED
$ 26. Kehtetuks tunnistamine
,
Kehtetukstunnistatakse:
mai 2000 miitirus nr 36 ,,LasnamiieMuusikakooli pdhimiiliruse
31,
1) Tallihna Linnavalitsuse
kinnitamine";
2) Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 miiiirus ff 115 ..Lasnamiie Muusikakooli
pdhimiiiirusemuutmine".
$ 27. M,iflrusejdustumine

Miiiirusidustub20. oktoobril2 0 08,

Abilinnapealinnapeaiilesannetes
linnasekrettirii.ilesannetes

