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ASERI MUUSIKAKOOLI 

ARENGUKAVA 

AASTATEKS 2016 – 2019 

 
 

1. Sissejuhatus, kooli ajalugu 

 

Aseri Muusikakooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Aseri Muusikakool on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Aseri Vallavalitsuse 

hallatav huvikool.  

Aastateks 2016-2019 koostatud arengukavas on muusikakooli arenguprioriteetideks 

olemasolevate erialade ja õppesuundade edasine arendamine ning nende omavaheline 

lõimumine.   

Arengukava koostamisel lähtuti järgnevast: 

 Eesti Vabariigi seadusandlikud aktid  

 Huvikooli seadus 

 Aseri valla arengukava 

 Aseri Muusikakooli põhimäärus 

 Aseri Muusikakooli õppekava 

 Aseri Muusikakooli pedagoogidega teostatud SWOT- analüüs (2015); 

 hoolekogu ettepanekud; 

 rahuloluküsitlus (2015). 

 

Aseri Muusikakool alustas tööd 1. septembril 1974. aastal Aseri Keskkooli ruumides. 

Vastavatud muusikakoolis alustas õpinguid klaveri erialal 23 õpilast, akordioni erialal 2 

õpilast, bajaani erialal 9 õpilast ja puhkpillide erialal 3 õpilast. Õpetajatena alustasid tööd 6 

pedagoogi. Uue kultuurimaja valmimisega 1978. aastal kolis kool sinna üle. 1980/81. 

õppeaastal alustati tööd tolleaegse Aseri Keraamikatehase poolt renoveeritud Aseri vanas 

klubis. 2014/15. õppeaastal kolis kool taas Aseri Kooli ruumidesse.  

Muusikakooli on lõpetanud 218 õpilast. Neist paljud on seotud muusikaga, valides muusika 

endale elukutseks, hobiks või meelelahutuseks. 

Enamikule peredest on lastele koha peal muusikahariduse andmine materiaalselt ja 

logistiliselt ainuke võimalus.  

 

 

2. Hetkeolukorra kirjeldus 

2.1 Üldandmed 

 

Kooli täisnimi:  Aseri Muusikakool 

Registrikood:    75004180 

Aadress:            Kooli 2, Aseri 43401 

Telefon:            335 136 

e-post:              muusikakool@aseri.ee 

kodulehekülg:  www.aseri.ee/muusikakool 

 

mailto:muusikakool@aseri.ee


Muusikakooli põhitegevuseks on anda muusikalist põhiharidust, tagades põhipilli erialase ja 

üldmuusikalise ettevalmistuse. Põhihariduse osa on muusikahariduse kõige laiem osa ja 

üldreeglina Eesti regioonide muusikaelu alus. Muusikakoolide roll  ümbritsevas hariduselus 

on pidevas muutumises. Arvestades muusikakoolide kolme peamist suunda: 

 professionaalsele muusikategevusele jätkusuutlikkuse tagamine,  

 harrastustegevuse kvaliteedi tõstmine, 

 esinemistel publiku hulga suurendamine ning muusikalise maitse kujundamine, 

peab muusikakooli koht muusikahariduses olema konkretiseeritud ja väärtustatud. 

 

2.2 Struktuur 

 

Hoolekogu 

Direktor 

Õppenõukogu 

 

2.3 Juhtimine 

 

Aseri Muusikakool on Aseri Vallavalitsuse hallatav huvikool. Muusikakooli juhib direktor, 

kes vastutab kooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka 

kasutamise eest. Direktor vastutab koolisiseselt ka õppe- ja kasvatustöö korralduse ja 

tulemuste eest. 

Kooli juhtimises on väga kaalukas roll hoolekogul, kuhu kuuluvad Aseri Vallavolikogu, 

lapsevanemate, vilistlaste ja õpetajate esindajad. 

Õppetööd puudutavate oluliste küsimuste lahendamise pädevus on õppenõukogul, mille 

ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste 

tegemine. 

 

2.4 Õpetajad 

 

2015/2016 õppeaastal töötab koolis 6 õpetajat. Õpetajate hulka loetakse ka direktor. Kogu 

pedagoogiline kaader vastab kvalifikatsiooninõuetele. 

 

Õpetajaid kokku Kõrgharidusega Kesk-eriharidusega 

6 4 2 

 

Töötanud pedagoogina Aseri Muusikakoolis: 

 

26-30 aastat 31-35 aastat 36 + a 

3 1 2 

 

Võtmeisikuks koolis on õpetaja. Ilma õpetaja professionaalse juhendamiseta ei ole õppetöös 

positiivsete õpitulemuste saavutamine võimalik. Oluline on regulaarne täiendõpe. Püüame 

jätkuvalt parandada õpikeskkonda, et motiveerida head tööd ja leida vahendeid töö vääriliseks 

tasustamiseks. 

 

2.5 Õpilased 

 

2015/16. õppeaasta õpilaste arv on 44 õpilast. 

 

 



Õpilaste arv põhipillide järgi: 

 

klaver akordion nuppakordion kitarr kannel plokkflööt 

16 9 3 6 5 5 

 

Aseri Muusikakooli õpilaskonna  moodustavad ainult Aseri Kooli õpilased. Vaatamata 

üldhariduskooli õpilaste arvu vähenemisele on muusikakooli õpilaste arv olnud õppeaastate 

lõikes stabiilne. 

Õpilaste arv viimastel aastatel: 

 

 2011/2012. õppeaastal               45 õpilast; 

 2012/2013. õppeaastal               46 õpilast; 

 2013/2014. õppeaastal               43 õpilast; 

 2014/2015. õppeaastal               42 õpilast; 

 2015/2016. õppeaastal               44 õpilast. 

 

Õppimisvõimalusi pakume lastele alates 6. eluaastast. Õppima on oodatud ka noorukid, kes 

tunnevad huvi muusikaõpingute vastu. 

 

2.6 Õppekorraldus 

 

Muusikakooli õppetöö koosneb individuaalõppest pilliõpetuses (põhipill) ja grupiõppest 

üldainetes. Meie igapäevases õppetegevuses tuleb märgata suurendatud vajadustega ehk 

andekamaid õpilasi ja võimaldada nende arenguks suuremat tundide mahtu. Samuti tuleb 

leida väiksemate eeldustega õpilastele sobiv töömaht õpingute jätkamiseks, suunates neid 

vajadusel ümber üldkultuurilisse osakonda. Õppekorraldusse on sisse viidud kohustuslik 

koos-musitseerimisvorm kui muusikaõppe olulisemaid osi. Osaleda saab orkestrites, 

ansamblites.  

 

2.6.1 Kooliastmed ja õppesuunad 

 

Muusikakoolis  õppeprotsess on  kolmeastmeline: 

 põhikool – noorem aste 1. - 4. klass; 

 põhikool – vanem aste  5. - 7. klass; 

 lisa- aastad – kuni üleminekuni kutseharidusele. 

 

2.6.2 Õppetöö korraldus põhikoolis 

 

Muusikakooli võetakse õpilased vastuvõtukatsete tulemuste järgi.  

Põhikoolis toimub muusikahariduse ja praktilise pillimängu- ning lauluoskuste kavakindel 

arendamine ning ettevalmistamine professionaalse muusikahariduse omandamiseks. Kui 

õpilase anded või tervislik seisund ei võimalda põhipilli õpet läbida, siis alates III klassist 

suunatakse õpilane õppenõukogu otsusega (kooskõlas lapsevanema/hooldaja nõusolekul), 

üldkultuurilisse osakonda (erandjuhul ka II klassist). 

Õppetöö Aseri Muusikakoolis toimub järgmiste õppekavade alusel: 

 klaveri põhiõpe; 

 klaveri üldõpe; 

 akordioni põhiõpe; 

 akordioni üldõpe; 



 nuppakordioni (bajaan) põhiõpe; 

 nuppakordioni (bajaan) üldõpe; 

 kitarri põhiõpe; 

 kitarri üldõpe; 

 plokkflöödi põhiõpe; 

 plokkflöödi üldõpe; 

 kandle põhiõpe. 

 

Põhipilliõppe õppekava (number tabelis näitab tundide arvu nädalas) 

 

Õppeaastad I II III IV V VI VII Lisa-

aastad 

põhipill 2 2 2 2 2 2 2 2 

solfedžo 2 2 2 2 2 2 2 1* 

muusikalugu   1 1 1 1 1  

noodist lugemine   0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 0,5*  

koosmäng   0,5* 0,5 0,5 0,5 0,5  

saateklass      0,5* 0,5*  

lisapill-üldklaver 

(õpilastele, kes ei 

õpi klaverit) 

  0,5 0,5 1 1 1  

valikpill   1* 1* 1* 1* 1* 1* 

teooria        1* 

 

*arvestatakse õpilase soovi, vajadust ja edasijõudmist ning kooli finantsilisi võimalusi. 

Aseri Muusikakoolis pööratakse erilist tähelepanu koosmängu viljelemisele. Põhikooli 

nooremas astmes musitseerivad koos õpilane ja õpetaja. Õpilase mänguoskuste arenedes on 

võimalus mängida koos kahel ja enamal õpilasel. Nii kujunevad välja duetid, triod, 

erikoosseisulised suuremad ansamblid ja orkestrid. 

 

2.6.3 Õppetöö korraldus lisa-aastatel 

 

 on õpilastele ja noortele, kellel on soov edasi õppida  kõrgemat muusikaharidust 

andvates õppeasutustes  

 töö õpilaste ning noortega, kes soovivad ja vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni 

üleminekuni kutseharidusele 

 

2.7 Materiaalsed ressursid 

 

2.7.1 Finantseerimine 

 

Aseri Muusikakooli eelarve koosneb 2 osast: 

 alaeelarve Aseri valla eelarves, mille kinnitab Aseri Vallavolikogu; 

 eraldised fondidest (projektid). 

 

2.7.2 Ruumid 

 

Aseri Muusikakool töötab 2014/15 õppeaastast Aseri Kooliga ühises hoones. Muusikakoolile 

renoveeriti sealse juurdeehituse III korrusele 6 õppeklassi. Klassid on valgusküllased, soojad 



ja mugavad. Koridoride laed ja mõned klassid vajavad uuesti korrastamist. Õuest tulev 

koridor vajab remonti. Kooli koridori põrand tuleb lihvida ja lakkida. 

Praeguste õpilaste arvu juures on kool ruumidega põhiliselt kindlustatud. 

Põhipilli klasside läbikostvus on häiriv. Puudub kontsertsaal. Praegu kasutab kool 

üldhariduskooli nõukogudeaegset spordisaali/aulat, mille akustika ei ole kontserttegevuseks 

sobiv. 

 

2.7.3 Õppevahendid 

 

Vajalikud pillid ja õppevahendid on koolil hetkel olemas, kuid amortisatsiooni tõttu vajavad 

paljud pillid remonti ja ka väljavahetamist. Halvas seisuses on kooli akordionid. Oleks vaja 

uut akordioni ja nuppakordioni. Kooli pillipargi arendamine ja korrashoidmine on pidev 

protsess. 

Täna puuduvad koolil rahalised võimalused. Mõningast abi pillide hankimisel on saadud 

Haridus- ja Teadusministeeriumi projektikonkurssitelt  (2007.a – 22 500 EEK, 2009.a – 

18 000 EEK, 2014.a – 1 500€, 2015.a – 650€), mille korraldajaks on olnud Eesti 

Muusikakoolide Liit. 

Infotehnoloogilise poole pealt on koolis hetkel üks arvutikomplekt. Töö tõhustamiseks ja 

kaasaegsemaks muutmiseks oleks vaja igale õpetajale klassis kasutamiseks arvuti.  

 

2.8  Muusikakooli roll valla kultuurielus 

 

Muusikakool on Aseri vallas ainuke huvikool, kus on võimalik omandada muusikalist 

algharidust ja saada diferentseeritud muusikaõpet. Aseri Muusikakool oma tegevuse ja 

võimalustega sarnaneb teiste väike-muusikakoolidega. Muusikakooli õpilased võtavad osa 

üleriigilistest ja regionaalsetest konkurssidest ja festivalidest. Aseri Muusikakool on üks valla 

kultuurielu alustalasid. Kooli õpetajad ja õpilased on eestvedajad  ja ka  aktiivsed osalejad 

valla kultuurielus: nad osalevad rahvamaja isetegevusringides ning on ka rahvamaja 

kollektiivide juhid. Muusikakool on  süvamuusika kontserdielu korraldajaid Aseri vallas. 

Kool on vallale kui väike klassikalise muusika filharmoonia, kus toimuvad oma kontserdid ja 

Eesti Kontserdi, Pille Lille Muusikute Toetusfondi ja teiste professionaalide loeng-kontserdid. 

Muusikakooli pedagoogid ja õpilased korraldavad kontserte valla elanikele. Nende peamine 

eesmärk on tagada kooli õpilastele ja õpetajatele esinemispraktika ja pakkuda muusika- 

elamusi vallaelanikele. 

Koolis töötavad alljärgnevad kollektiivid: 

 rahvapilliorkester; 

 vokaalinstrumentaalansambel (VIA); 

 käsikellade ansambel; 

 plokkflöötide ansambel; 

 erinevates koosseisudes pilliansamblid. 

 

 

3. Kooli arengu põhisuunad ja valdkonnad 

 

3.1 Missioon 

 

Aseri Muusikakool on avatud, lapsesõbralik ja teadmisi andev huvikool, kus on mitmekesised 

võimalused laste ja noorte muusikaliste loomevõimete avastamiseks ja kavakindlaks 

arendamiseks, muusikalise põhihariduse andmiseks ning professionaalse muusikahariduse 

õppeks ettevalmistumiseks.   



3.2 Visioon 

 

soov püsida areneva koolina; 

hoida ja arendada muusikatraditsioone; 

anda lastele ja noortele üldine muusikaharidus ja praktilised pillimängu ning laulu oskused; 

kasvatada süvamuusikat mõistvaid ja hindavaid haritud kuulajaid; 

valmistada võimekamad õpilased ette kesk- ja kõrgõppeasutustesse; 

võimaldada diferentseeritud õpet; 

jätkuvalt arendada kontserttegevust, elavdades niiviisi kohalikku kultuurielu. 

 

3.3 Eesmärgid 

 

kvaliteetse muusikalise põhihariduse andmine; 

töökuse, sihikindluse ja püsivuse kasvatamine oma õpilastes; 

muusikahariduse vajalikkuse propageerimine; 

puhkpilliõpe taastamine; 

muusikakooli õpetaja staatuse väärtustamine samaväärselt üldhariduskooli õpetajaga; 

pillipargi uuendamine ning kaasajastamine; 

kohaliku kultuurielu elavdamine kontserttegevuse kaudu. 

 

 

3.4 Muusikakooli sise- ja väliskeskkonna analüüs (SWOT) 

 

3.4.1 Kooli tegevust mõjutavad sisekeskkonna tugevused ja nõrkused 

 

Kooli tugevad küljed: 

 

 suurem osa  Aseri kooliealistest lastest on 

hõivatud muusikakoolis (iga kolmas Aseri 

Kooli õpilane õpib muusikakoolis) – see 

tagab laste sisuka vaba aja veetmise; 

 ainuke huviharidust andev asutus Aseri 

vallas; 

 klassikalise muusikahariduse hoidja; 

 paljud lõpetajad jätkavad hobi korras 

õppimist ja musitseerimist ansamblites ja 

orkestrites; 

 muusikakool ei ole üksnes „imelastele“, 

vaid õpetajad töötavad ka muusikaliselt 

keskpäraste lastega, aidates kaasa nende 

üldisele arengule; 

 õpe on diferentseeritud – igale lapsele 

võimetekohane õpe; 

 kõikide õpilaste kaasamine individuaalse 

pilliõppe kõrval ka koosmusitseerimisse; 

 koolist saavad noored muusikalise 

alghariduse, kuid kool arendab lastes 

esteetilist maitset, annab harituse ja õpetab 

aega ratsionaalselt kasutama, tugevdab 

tahtejõudu ja sihikindlust; 

  Kooli nõrgad küljed 

 

 laste vähesus kitsendab heade 

muusikaliste eeldustega õpilaste ringi; 

 õpilased liiga ülekoormatud; 

 õpilaste tunniks ettevalmistamine on 

puudulik; 

 piirkonna muusikakoolide vaheline 

koostöö ei ole eriti tihe; 

 pärssiv riigipoliitika huvikoolide suhtes 

(naabervaldade lastel ei ole võimalust 

külastada huvikooli kohamaksu pärast); 

 koolil puudub keelpilli ja puhkpilliklass; 

 puudub hea akustikaga kontsertsaal 

klassikaliste kontsertide läbiviimiseks; 

 rahaliste vahendite nappus; 

 kaasaegsete õppevahendite puudus; 

 arvutite puudus; 

 klassiruumide läbikostvus; 

 muusikainstrumentide amortiseerumine;  

 pedagooge mittemotiveeriv palk. 

 



 koolil on terve mikrokliima, üheperetunne; 

 head õpitingimised; 

 muusikakooli lähedus elamurajoonile ja 

üldhariduskoolile; 

 püsiv kvalifitseeritud kaader; 

 ilma muusikakooli õpetajate ja õpilaste 

osaluseta ei toimu ühtegi kultuuriüritust 

Aseri vallas; 

 hea side lastevanematega (informeeritus 

õppetööst, kontsertidest jm). 

 

3.4.2 Kooli tegevust mõjutavad väliskeskkonna võimalused ja piirangud/ohud 

 

Võimalused 

 

 kohalik omavalitsus hindab muusikakooli 

ja väljendab seda aastatepikkuse moraalse 

ja materiaalse toetusega; 

 õpetajate palkade võrdsustamine 

üldhariduskooli õpetajate palkadega; 

 kohaliku omavalitsuse toetus oma valla 

andekamatele ja vähekindlustatud lastele; 

 koostöö sponsoritega; 

 tihedam koostöö teiste muusikakoolidega 

maakonnas; 

 haldusreform; 

 uute riiklike õppekavade väljatöötamine. 

Piirangud/ohud 

 

 haldusreform; 

 pedagooge mittemotiveeriv palk; 

 noorte pedagoogide vähene huvitatus 

piirkonda tööle tulekust; 

 piiratud finantseerimine; 

 naabervaldade lastel ei ole võimalust 

külastada huvikooli – riigipoliitika; 

 muusikalise hariduse rahastamise jätmine 

riigi poolt vaid kohalike omavalitsuste 

kanda; 

 õpilaste suur ülekoormus 

üldhariduskoolis. 

 

 

4. Tegevuskava  2016 - 2019 

4.1 Juhtimine ja koostöö 

 

Tegevused Aeg Vastutaja/ 

teostaja 

Rahastamise 

allikad 

Kooli toimimine, suhtlemisoskuste arendamine, 

motivatsiooni tõstmine 

Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Õpetajakoolituste korraldamine 1x aastas Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Õppenõukogu töö regulaarne korraldamine Vähemalt 

4x aastas 

Kooli 

direktor 

 

Sisehindamise süsteemi juurutamine ja 

täiustamine 

Pidev Kooli 

direktor 

 

Hoolekogu aktiivsem kaasamine kooli 

arendamisse 

Pidev Kooli 

direktor, 

hoolekogu 

 

Lastevanemate kaasamine kooli ettevõtmiste 

korraldamisse (koostöö ürituste ja projektide 

elluviimisel) 

 

Pidev  Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 



Kooli kollektiivi ühisettevõtmiste ja õppereiside 

korraldamine 

Vastavalt 

võimalus-

tele 

Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve, 

omaosalus 

Kooli veebilehe uuendamine ja täiustamine 

 

Pidev 

 

Kooli 

direktor, 

valla IT-

spetsialist 

Kooli 

eelarve 

 

4.2 Õppekava arendustöö 

 

Tegevused Aeg Vastutaja/ 

teostaja 

Rahastamise 

allikad 

Iga-aastane õppekavade analüüs Vastavalt 

EML poolt 

välja 

töötatud 

raam-

õppekavade 

valmimisele 

Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Õpilaste suunamine sobivasse õpitasemesse, 

tagamaks hakkamasaamise ja kooli lõpetamise  

Kooli 

õppeaasta 

alguses või 

vastavalt 

vajadusele 

Kooli 

direktor, 

Õppenõu- 

kogu 

 

Õpitulemuste analüüs ja hindamine 3 korda 

õppeaastas 

Kooli 

direktor, 

Õppenõu- 

kogu 

 

Koosmusitseerimise osatähtsuse suurendamine Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Mandoliini ja balalaika õppekava väljatöötamine 

ja registreerimine EHIS-es 

2018 Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Erinevate lisa-ainete õpivõimalused õpilastele 

(koolis õpetatavad põhipillid) 

Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

 

4.3 Õpikeskkonna kujundamine 

 

Tegevused Aeg Vastutaja/ 

teostaja 

Rahastamise 

allikad 

Õppematerjalide ja metoodiliste vahendite 

koostamine 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Õpetajate tähelepanu juhtimine õpilaste 

individuaalsusele põhineva õpetuse 

läbiviimisele. Õpilase suunamine 

võimetekohasele õppekavale ja õpiharjumuste 

kujundamisele 

 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 



Erialadevahelise koostöö tihendamine koos-

musitseerimise kaudu 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Koolikontsertide korraldamine (oma kooli 

avalikud kontserdid, külalisesinejad) 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Koolis ja valla teistes allasutustes esinemine 

vajaduse korral (koostöö jätkamine) 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Õpilaste  saavutuste tunnustamine (käskkirjad 

tunnustuse avaldamiseks, esiletõstmine kooli 

avalikel üritustel) 

Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Õpilastega ühiskülastuste korraldamine  

(kontserdid, teatrid, festivalid) 

Vähemalt 1-

2x aastas 

Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Pillipargi uuendamine Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve, 

projektide 

toetused 

Õpperuumide sisustamine vajalike 

õppevahendite ja inventariga 

Pidev, 

vastavalt 

vajadusele 

Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Noodikogu täiustamine Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

 

4.4  Pedagoogiline kaader, täiendkoolitus, enesetäiendus 

 

Tegevused Aeg Vastutaja/ 

teostaja 

Rahastamise 

allikad 

Koolile pedagoogilise kaadri tagamine. 

Motivatsioon töötavatele ja uutele pedagoogidele 

-  konkurentsivõimeline töötasu 

Pidev Kooli 

direktor  

koostöös 

omavalitsus

ega 

Kooli 

eelarve 

Puhkpilliõppe taastamine  2016/2017 Kooli 

direktor 

koostöös 

vallavalitsus

ega 

Kooli 

eelarve 

Osalemine väljastpoolt pakutavatel erialalistel 

koolitustel lähtuvalt muusikakooli vajadustest  

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Vastastikune pedagoogiliste kogemuste 

vahetamine teiste koolidega 

Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Tunnustussüsteemi  arendamine (käskkirjad 

tunnustuse avaldamiseks, omavalitsuse poolt 

korraldatud vastuvõtud tulemusliku tööga 

silmapaistnud õpetajatele õppeaasta lõpus ning 

Õpetajate päeval; preemiafond jm)   

Pidev Kooli 

direktor 

koostöös 

omavalitsus

ega 

Kooli 

eelarve 



 

4.5  Koostöö omavalitsusega, organisatsioonidega, lastevanematega 

 

Tegevused Aeg Vastutaja/ 

teostaja 

Rahastamise 

allikad 

Koostöö omavalitsusega muusikakooli 

pedagoogide töötasustamise aluste 

väljatöötamisel (õpetajate palk üldhariduskooli 

õpetaja palga tasemele) 

Pidev Kooli 

direktor 

koostöös 

omavalitsus

ega 

Kooli 

eelarve 

Koostöö naabervaldadega õpilaste vastuvõtmise 

küsimuses (kohamaks) 

Pidev Kooli 

direktor 

koostöös 

omavalitsus

ega 

Omavalitsus

te eelarved 

Koostöö arendamine regiooni muusikakoolidega 

(ühisüritused, meistriklasside ja koolituste ühine 

korraldamine jm) 

Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve, 

projektide 

toetused 

Koostöö vabariiklike aineliitudega koolituste ja 

ürituste läbiviimisel 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Osalemine Eesti Muusikakoolide Liidu töös Pidev Kooli 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Lastevanemate informeerimine koolis toimuvast 

päeviku kaudu ja 

 e-posti vahendusel; vestlused lastevanematega 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

Lastevanemate üldkoosolekute korraldamine  1 x õppe- 

aastas     

Kooli 

direktor 

 

Reklaamkontserdid lasteaias ja üldhariduskoolis 1 x õppe- 

aastas 

Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

 

4.6  Kooliväline tegevus 

 

Tegevused Aeg Vastutajad/ 

teostaja 

 

Rahastamise 

allikad 

Osalemine regionaalsetel, vabariiklikel 

konkurssidel 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Osalemine õpetajate ja õpilaste suvekoolides 

(Rakveres klaveriõpetajate suvekool, Viljandis 

pärimusmuusika jm.)  

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Osalemine teiste muusikakoolide korraldatud 

kontsertidel, muusikapäevadel, festivalidel jm. 

 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Osalemine vallapäeva üritustel Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 



Avalike õpilaskontsertide korraldamine Aseri 

valla rahvale 

Pidev Kooli 

direktor, 

õpetajad 

 

 

4.7  Õppevahendite soetamise ja investeeringute kava 2016 – 2019 

 

Investeeringu soetamise 

kirjeldus 

Hulk Orien-

teeruv 

maksu-

mus 

Vastutaja/ 

teostaja 

 

Aeg Investeeringu 

vajadus 

Basskitarr 1 250€  Projektid/ 

kooli eelarve 

2016 VIA-le  

Torupill 1 600€ Projektid/ 

kooli eelarve 

2016-

2017 

Koolil on üks pill 

olemas, teist oleks 

vaja töös pillitunnis 

ka õpetajale 

Rahvakannel 1 650€ Kooli eelarve 2017 Uue 

õppeprogrammi 

registreerimisega 

(kannel) on väike- 

kannelde kõrval 

vaja  ka 

rahvakannelt 

96-bassilist akordion 1 2 000€ Projektid/kool

i eelarve 

2017 Kooli on vanad 

pillid 

(amortisatsioon), 

oleks vaja ühte uut 

96-bassilist 

nuppakordion 

1 2 000€ Kooli eelarve 2016- 

2018 

Vanad pillid 

 

Käsikellad 3 300€ Kooli eelarve 2016 3 pilli on aja 

jooksul lõhenenud 

Plokkflööt/tenor 1 150€ Kooli eelarve 2016 Pill vajalik 

ansamblitöös 

Klaveritoolid 2 260€ Kooli eelarve 2016- 

2017 

Vajavad 

väljavahetamist 

Noodipuldid 5 150 Kooli eelarve 2016 Tööks orkestri- ja 

ansamblitundides 

Arvutikomplektid 5 3 000€ 

(a’ 600€) 

Kooli eelarve 2016 Vajadus igale 

õpetajale töös 

Muusikaloo klassi audi- 

videotehnika: 

multimeedia projektor, 

ekraan, kõrvaklapid, 

kaablid, juhtmed 

1 2 000€ Aseri Kesk- 

kooliga ühine 

projekt 

2016- 

2019 

Muusikakool ja üld-

hariduskool kasuta-

vad ühte õppeklassi. 

Tänapäevane 

vajadus oleks kaas-

aegne, tehniliselt 

hästivarustatud 

muusikaklass 

Õppeklasside seintele 

heliisolatsioon ja 

kahekordsed uksed 

4 

klassi 

  2016-

2019 

Õppeklassidest 

kostab läbi  



Väliskoridori remont     2016- 

2019 

Väljast kooli 

sissetulek on 

kohutavas seisuses 

Õppeklasside ees oleva 

parketi lihvimine ja 

lakkimine  

 400€ Kooli eelarve 2016- 

2017 

Ebaesteetiline ja –

hügieeniline 

olukord 

 

 

5. Arengukava rakendamine ja uuendamine 

 

Aseri Muusikakooli arengukavas seatud eesmärkide täitmise hindamine toimub regulaarselt 

üks kord õppeaastas. Arengukava elluviimist hinnatakse kooli direktori, hoolekogu ja 

õppenõukogu poolt. Muudatused kooskõlastatakse õppenõukogu ja hoolekoguga. 

Kooli arengukava kinnitab Aseri Vallavolikogu. 

Arengukava uuendamine toimub järgmistel juhtudel: 

 seoses kooli arengukava määratud tähtaja möödumisega; 

 seoses muudatustega Aseri valla arengukavas; 

 seoses haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 seoses muudatusega kooli tegevuskavas või finantseerimises; 

 seoses kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega. 


