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JÕGEVA MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS 

 
 
1. ÜLDSÄTTED  
 
1.1 Jõgeva Muusikakool (edaspidi muusikakool) on Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi 

linnavalitsus) hallatav haridusasutus. 
1.2 Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidus-

standardist, Jõgeva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja linnavalitsuse õi-
gusaktidest, käesolevast põhimäärusest, ning muudest õigusaktidest. 

1.3 Muusikakool on tegutsenud järjepidevana 1957. aasta septembrist. 
1.4 Muusikakooli ametlik nimi on Jõgeva Muusikakool. Muusikakooli asukoht on 

Jõgeva maakond, Jõgeva linn.   
1.5 Muusikakool registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ja 

Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt seaduses sätestatud 
korrale.  

1.6 Muusikakoolil on oma sümboolika. Muusikakooli sümboolika kujunduse ja kasu-
tamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga. 

1.7 Muusikakoolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.  
1.8 Õppimine muusikakoolis on tasuline. 
 

2. MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED  

 
2.1 Muusikakooli tegevuse eesmärk on luua lastele ja täiskasvanutele (edaspidi 

õppurid) võimalus muusikalise hariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülg-
seks arenguks läbi laulu-, tantsu- ja instrumendiõppe. 

2.2 Muusikakooli ülesanded on: 
2.2.1  laste ja noorte muusikaalaste võimete kavakindel arendamine tasemele, 

mis võimaldaks soovijatel jätkata õpinguid  professionaalse muusikahari-
duse õppes; 

2.2.2  isiksuse mitmekülgne arendamine läbi eakohaste tegevuste; 
2.2.3 Jõgeva linna kultuurielu edendamine ning  muusikaalase koostöö arenda-

mine linna asutuste vahel; 
2.2.4  haridusasutuste töötajatele tööalaste koolituste korraldamine; 
2.2.5  täiskasvanutele vabaharidusliku koolituse võimaldamine sobivas õppe-

vormis.  
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3. MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

 
3.1 Põhiõppe osakond: 

3.1.1 eelõpe; 
3.1.2 põhiõpe; 
3.1.3 lisaõpe. 

Põhiõppe osakonna ülesandeks on õppurite ettevalmistamine professionaalse muu-
sikahariduse õppeks. 
Eelõppe ülesandeks on selgitada välja õppuri eeldused ja suunata sobiva huviala 
valikule. 
Põhiõppes toimub loomevõimete kavakindel arendamine vastavalt õppekavale. 
Lisaõpe on mõeldud õppuritele, kes on edukalt läbinud põhiõppe ja on orienteeritud 
professionaalse muusikahariduse omandamisele ning vajavad vanuse tõttu järjepi-
devat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele. 

3.2  Huviõppeosakond: 
3.2.1 instrumendiõpe; 
3.2.2 lauluõpe; 
3.2.3 tantsuõpe. 

Huviõppe osakonna ülesandeks on kujundada positiivset suhtumist muusikalisse te-
gevusse ning arendada muusikalist maitset ja esinemisoskust, julgustada õppureid 
end vabalt ja loovalt väljendama.  
 

4. ÕPPEKORRALDUS  

 
4.1 Muusikakooli õppekeel on eesti keel. 
4.2 Muusikakoolis toimub õpe õppuri alus-, põhi-, üld-, kesk- või kutsealast koolitust 

pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal. 
4.3 Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku 

raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.  
4.4 Muusikakoolis toimub õpe õpperühmades ja individuaalselt. 
4.5 Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab muusikakool huvihariduse 

andmiseks õppekava. 
4.6 Õppekavaga sätestatakse õppe eesmärk ja kestus, õppeainete loendid, aineka-

vad. 
4.7 Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskavade ja 

tööplaanide koostamisel. 
4.8 Õppekava eelnõu peavad heaks kiitma muusikakooli õppenõukogu ja hooleko-

gu. 
4.9 Õppekava kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga. 
4.10 Muusikakooli õppekava registreeritakse EHIS-s. 
4.11 Viie tööpäeva jooksul pärast õppekava kinnitamist esitab muusikakooli direktor 

kinnitatud õppekava linnavalitsusele. Linnavalitsus või linnavalitsuse poolt volita-
tud isik edastab andmed EHIS-sse. 
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4.12 Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasole-
va kehtetuks tunnistamiseks võivad teha linnavolikogu, linnavalitsus või tema 
poolt selleks volitatud isik, muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu. 

4.13 Tehtud ettepanekud kinnitab muusikakooli direktor, kuulanud eelnevalt ära 
õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse. 

4.14 Muusikakooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva 
õppeperioodi lõppu. 

4.15 Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ning õpperühmade moodus-
tamise korra kehtestab linnavalitsus. 

4.16 Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta. Õppeaasta algab 1. septembril ja 
kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeperioo-
dist ja õppevaheaegadest.  

4.17 Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva. Õppeaasta jaguneb kaheks 
poolaastaks, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksa-
meid ja loomingulist praktikat. 

4.18 Õppevaheajad muusikakoolis on samal ajal üldhariduskooli õppeaasta kooli-
vaheaegadega vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele.  

4.19 Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema 
puhkepaus vähemalt 5 minutit. 

4.20 Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mil-
le kinnitab muusikakooli direktor. 

4.21 Õppurite hindamise korra kinnitab õppenõukogu.  
 

5. ÕPPENÕUKOGU 

 
5.1 Muusikakooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud 

muusikakooli töötajad. 
5.2 Õppenõukogu tööd juhib direktor.  
5.3 Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on muusikakooli õppe- ja kasvatustegevu-

se kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajali-
ke otsuste tegemine.  

5.4 Õppenõukogu: 
5.4.1  arutab ja kiidab heaks õppeasutuse õppe-, arengu- ja tegevuskavasid; 
5.4.2  määrab kindlaks ja kinnitab sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite 

ning õppurite hindamise korra; 
5.4.3  määrab kindlaks õppurite tunnustamise üldpõhimõtted ning otsustab nen-

de rakendamise üle; 
5.4.4  arutab muid õppekorralduse ning õppurite arenguga seotud küsimusi ning 

annab hinnangu õppetulemustele. 
5.4.5  võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. 

5.5 Õppenõukogu töökord: 
5.5.1 õppenõukogu koguneb vähemalt enne õppeaasta algust, enne õppeva-

heaja algust ning enne eksamiperioodi algust. 
5.5.2 õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavita-

takse kõiki liikmeid vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. 
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5.5.3 õppenõukogu töövormiks on koosolek. 
5.5.4 õppenõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 

2/3 õppenõukogu liikmetest. 
5.5.5 õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustus-

lik. Õppenõukogu koosolekul mitteosalemisest teatab õppenõukogu liige 
koosoleku juhatajale hiljemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist. 

5.5.6 õppenõukogu koosolekule võib vajadusel kutsuda õppurite esindajaid, 
lapsevanemaid ja teisi isikuid, kelle osavõttu peab koosoleku juhataja va-
jalikuks.  

5.5.7 õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine 
on õppenõukogu äranägemisel kas avalik või salajane. Võrdsete häälte 
korral avalikul hääletamisel saab otsustavaks direktori või tema puudumi-
sel tema asendaja hääl. Võrdsete häälte korral salajasel hääletamisel 
jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel viiakse läbi uus hääletamine järg-
misel õppenõukogu koosolekul.  

5.5.8 õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest kui otsuses ei ole 
sätestatud teisiti. Õppenõukogu otsused on täitmiseks kohustuslikud. Ot-
suste täitmist kontrollib muusikakooli direktor. 

5.5.9 õppuri mitterahuldava käitumise arutamisel ja tema edasise muusikakooli 
tööst osavõtu otsustamisel on õppuri ja alaealise õppuri korral ka lapse-
vanema kohalolek kohustuslik. Nende mitteilmumisel mõjuvate põhjuste-
ta teeb õppenõukogu vastava otsuse teistkordsel arutamisel asjaosaliste 
juuresolekuta. 

5.5.10 õppeaasta esimesel õppenõukogu koosolekul valib õppenõukogu oma 
liikmete hulgast õppenõukogu koosolekute protokollija kogu õppeaas-
taks. 

5.5.11 õppenõukogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koos-
oleku juhataja ja protokollija. 

5.5.12 õppenõukogu koosoleku juhataja vastutab langetatud otsuste vastavuse 
eest õppeasutuse tööd korraldavatele seadustele jm. õigusaktidele ning 
juhib tähelepanu kõrvalekaldumistele varem langetatud otsustest. 

 

6. HOOLEKOGU 

 
6.1 Hoolekogu ülesanded: 

6.1.1 teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli 
tegevuse üle; 

6.1.2 kuulab ära muusikakooli direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eel-
arve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi; 

6.1.3 kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarve-
projekti muutmiseks või täiendamiseks; 

6.1.4 teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmi-
seks; 

6.1.5 teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;  
6.1.6 teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja ma-

jandusliku olukorra parandamiseks. 

6.2 Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine: 
6.2.1 hoolekogul on kuus kuni üheksa liiget;  



 5 

6.2.2 hoolekogu liikmed on linnavalitsuse ja kooli toetavate organisatsioonide 
esindajad, kaks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esin-
dajat (v.a kooli direktor), õppurite esindaja ning lapsevanemate üldkoos-
oleku otsusel kuni kolm lapsevanemate esindajat;  

6.2.3 hoolekogu koosseisu kinnitab muusikakooli direktori ettepanekul linnava-
litsus kolmeks õppeaastaks;  

6.2.4 hoolekogu töö korraldamiseks valitakse liikmete hulgast hoolekogu esi-
mees. Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte 
enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. 
Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõus-
oleku.  

6.3 Hoolekogu töökord: 
6.3.1 hoolekogu töövorm on koosolek; 
6.3.2 hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. 

Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees;  
6.3.3 hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 

viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoo-
lekogu liikmetele ka koosoleku päevakord;  

6.3.4 hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 
50%+1 liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul ase-
esimees. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla eelpool nimeta-
tud piiri, kutsutakse hoolekogu koosolek seitsme tööpäeva jooksul uuesti 
kokku; 

6.3.5 hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees; 
6.3.6 hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoole-

kogu liikmete enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused 
võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on ot-
sustavaks hoolekogu esimehe hääl. Häälte võrdsel jagunemisel salajasel 
hääletamisel, jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel viiakse läbi uus hää-
letamine hoolekogu järgmisel koosolekul;  

6.3.7 hoolekogu koosolekud protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koos-
oleku juhataja ja protokollija; 

6.3.8 hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa muusika-
kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud 
võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kut-
sel. 

 

7. MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJATE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 
7.1 Muusikakooli töötajad on direktor, pedagoogid, huvihariduse spetsialistid ja 

muusikakooli teenindav personal. 
7.2 Muusikakooli juhib direktor, kes tagab muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö, 

vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase 
ja otstarbeka kasutamise eest. 

7.3 Direktor annab aru muusikakooli tegevusest linnavalitsusele ja hoolekogule. 
7.4 Direktori ülesanded määratakse ametijuhendiga, mille kinnitab linnavalitsus.  
7.5 Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja 

avaliku konkursi.  
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7.6 Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, 
direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialatead-
miste taseme kehtestab linnavalitsus.  

7.7 Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuuluta-
tud ajaks. 

7.8 Muusikakooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linna-
pea. 

7.9 Muusikakooli töötajate koosseisu ja töötasustamise alused kinnitab direktori et-
tepanekul linnavalitsus. 

7.10 Muusikakooli pedagoogidega, huvihariduse spetsialistidega ja muusikakooli 
teenindava personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor. Tööle-
pingute lahutamatuks osaks on ametijuhendid. 

7.11 Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösise-
korraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab muusikakooli direktor, kooskõlas-
tades selle enne kinnitamist tööinspektsiooniga.  

7.12 Pedagoogide ja huvihariduse spetsialistide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse 
ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimi-
ne. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus. 

 

8. ÕPPURI JA LAPSEVANEMA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

 
8.1 Õppuril on õigus: 

8.1.1 õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi li-
saainete õppimiseks; 

8.1.2 saada õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpe-
tajalt tema tööaja piires; 

8.1.3 osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendami-
sel, vanema astme õppuril olla valitud kooli hoolekogusse; 

8.1.4 saada muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õppuri õiguste kohta; 
8.1.5 moodustada koolis õpilasesindus, osaleda selle tegevuses. 

8.2 Õppur on kohustatud: 
8.2.1 järgima muusikakooli põhimäärust; 
8.2.2 täitma muusikakooli kodukorda; 
8.2.3 osa võtma õppetööst ja täitma õppekavaga ettenähtud õppeülesandeid; 
8.2.4 hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara. 

8.3 Lapsevanemal on õigus: 
8.3.1 nõuda käesoleva põhimääruse täitmist; 
8.3.2 osaleda muusikakooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valituna. 

8.4 Lapsevanem on kohustatud: 
8.4.1 tasuma õppetasu vastavalt kehtivale õppetasu määrale ja õppetasu ta-

sumise korrale; 
8.4.2 teavitama koheselt muusikakooli õpilase puudumisest või lahkumisest 

muusikakoolist. 
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8.5 Õppuril ja tema vanematel on õigus õppenõukogu otsusega mitte nõustuda, 
samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda 
muusikakooli hoolekogu ja linnavalitsuse poole. 

8.6 Õppuri poolt muusikakoolile tekitatud materiaalse kahju hüvitab õppur või  tema 
vanemad. 

8.7 Muusikakooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub muusikakooli direktor 
kokku lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas. 

 

9. KOOLI FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

 
9.1 Muusikakoolil on Jõgeva linna eelarves iseseisev eelarve. 
9.2 Muusikakooli finantseerimise allikateks on: 

9.2.1 Jõgeva linnaeelarve; 
9.2.2 riigieelarve;  
9.2.3 õppetasu;  
9.2.4 laekumine sihtfondidest; 
9.2.5 annetused; 
9.2.6 muud vahendid. 

9.3 Õppetasu suuruse kinnitab linnavolikogu. Õppetasu tasub lapsevanem või õp-
pur. Kokkuleppel õppuri elukohajärgse omavalitsusega võib õppetasu osaliselt 
või täielikult tasuda nimetatud omavalitsus. 

9.4 Muusikakooli finantstegevust juhib koostöös muusikakooli hoolekoguga muusi-
kakooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult linnavalitsuse 
poolt. 

9.5 Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohus-
tuste võtmine toimub Jõgeva Linnavolikogu poolt kehtestatud korras. 

9.6 Muusikakooli  asjaajamise keel on eesti keel. 
9.7 Muusikakooli  asjaajamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.  
9.8 Muusikakoolil on oma nimega pitsat.  
9.9 Muusikakool esitab  oma tegevuse  kohta  statistilisi  ja  eelarve  täitmise  aru-

andeid  rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning linnavolikogu ja linna-
valitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras. 

 

10.  ÜHISTEGEVUS  

 
10.1 Muusikakool võib osaleda piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel õpilas-

konkurssidel ja -festivalidel.  
10.2 Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige, tasudes oma eelarvest liikme-

maksu. 
 

11.  MUUSIKAKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 
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11.1 Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavoliko-
gu.  

11.2 Muusikakooli ümberkorraldamine  seisneb muusikakooli  ühinemises või jagu-
nemises. Muusikakool ühineb või jaguneb järgmiselt: 
11.2.1 muusikakool ühendatakse teise huvikooliga, kusjuures ühendatavad asu-

tused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool; 
11.2.2 muusikakool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tege-

vuse; 
11.2.3 muusikakool  jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus 

lõpetab tegevuse. 

11.3 Muusikakooli tegevus lõpetatakse: 
11.3.1 kui muusikakooli  ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;  
11.3.2 kui muusikakooli järele puudub vajadus;  
11.3.3 seadusega ettenähtud juhtudel. 

11.4 Muusikakooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda 
ainult pärast õppeperioodi lõppu. 

11.5 Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse 
õppuritele, lapsevanematele, koolitöötajatele ning EHIS-e volitatud töötlejale 
vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu. 

 

12. JÄRELEVALVE  

 
12.1 Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja 

Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Jõgeva maavanem. 
12.2 Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori  tegevuse seaduslikkuse ja ots-

tarbekuse üle teostab linnavalitsus.   
12.3 Muusikakooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust 

kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist 
Riigikontroll. 

12.4 Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järe-
levalve organi määratud tähtajaks. 

 

13. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

 
13.1 Põhimääruse muutmise võivad algatada muusikakooli hoolekogu, õppenõuko-

gu, direktor, linnavalitsus ja linnavolikogu. 
13.2 Taotletavast põhimääruse muudatusest informeerib haridustöö peaspetsialist 

muusikakooli direktorit ja esitab põhimääruse muutmise eelnõu linnavalitsusele. 
13.3 Põhimääruse muudatuse kinnitab linnavolikogu. 
 
 
 
 

Volikogu esimees Ants PRII 


