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Tallinna Muusikakeskkooli varade kasutamise kord

Kord  kehtestatakse  Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  valitsemisel  oleva  riigivara  valitsemise  korra
punkt 1.7 alusel.

1. Üldsätted
1.1. Tallinna  Muusikakeskkooli  (edaspidi  TMKK  või  kool)  varade  kasutamise  kord  sätestab

koolile kuuluva riigivara kasutamist.
1.2. Varade kasutamise korra täitmine on kohustuslik kõikidele koolitöötajatele, samuti õpilastele

või nende esindajatele. 
1.3. Õpilastele tutvustab varade kasutamise nõudeid neile vajalikus mahus klassijuhataja või vara

kasutusse andja.
1.4. Muudel kooli vara puudutavatel juhtumitel, mis ei ole reguleeritud antud korras, tuleb lähtuda

ka koolis väljakujunenud tavadest, kirjalikest või suulistest juhistest ja kokkulepetest.
2. Kooliruumide kasutamine

2.1. Kooliruume ja neis olevaid esemeid peab kasutama heaperemehelikult.
2.2. Puudustest tuleb esimesel võimalusel teada anda majandusjuhatajale.
2.3. Õpilastele ja koolitöötajatele on kooliruumide kasutamine tasuta.

3. Raamatukogu kasutamine
3.1. Raamatute,  õpikute,  nootide  jm  teavikute  kasutamine  on  reguleeritud  raamatukogu

kasutamiseeskirjaga, mis on leitav kooli kodulehelt.
4. Muusikainstrumentide ja –tarvikute kasutamine

4.1. Koolile  kuuluvate  muusikainstrumentide  ja  -tarvikute  üle  peab  arvestust  raamatukogu-  ja
pillilao spetsialist.

4.2. Instrumentide ja tarvikute isiklikuks kasutamiseks andmine vormistatakse kasutuslepinguga,
mille allkirjastavad kasutaja või tema esindaja ja direktor.

4.3. Instrumentide  kasutamisel  on  kasutaja  kohustatud  tasuma  pillihooldustasu  ja  vajadusel  ka
kindlustustasu esitatud arvete alusel.

4.4. Erandkorras vabastab direktor õpilase tasude maksmisest vanema avalduse alusel. 
4.5. Muusikainstrumentide kasutamine õppetöövälistel eesmärkidel kooskõlastatakse direktoriga.
4.6. Koolivälistele isikutele kooli pille üldjuhul kasutada ei anta.
4.7. Asutustega, kellele antakse erandjuhul kasutada kooli pill, sõlmitakse kasutusleping.

5. Arvutite kasutamine
5.1. Arvutite all mõeldakse antud korras eelkõige süle- ja tahvelarvuteid, mida lubatakse töötajal

tööülesannete täitmiseks kasutada ajutiselt ka kooliruumidest väljapool.
5.2. Arvutite üle peab arvestust IT-teenuse osutaja, kaasates majandusjuhatajat.
5.3. Arvutite isiklikuks kasutamiseks andmine vormistatakse kasutuslepinguga, mille allkirjastavad

kasutaja ja direktori volituse alusel majandusjuhataja. 
5.4. Töötajaga  kasutuslepingu  sõlmimisest  informeerib  majandusjuhataja  personalitöötajat,  kes

edastab selle info sisestamiseks personaliprogrammi SAP. 
5.5. Kasutaja jälgib, et arvutis olev tarkvara oleks uuendatud, vajadusel pöördub uuendamiseks IT-

teenuse pakkuja poole.
5.6. Ühiskasutuses olevate tahvelarvutite laenutamine fikseeritakse õppeinfosüsteemis Stuudium

(broneeringud kalendris).
6. Mobiiltelefonide kasutamine

6.1. Töötajatele  tööülesannete  täitmiseks  antud  mobiiltelefonide  üle  peab  arvestust
majandusjuhataja, informeerides personalitöötajat.

6.2. Töötajale  mobiiltelefoni  andmisest  informeerib  majandusjuhataja  personalitöötajat,  kes
edastab selle info personaliprogrammi SAP. 

7. Käitumine varade kadumisel, purunemisel vm probleemide ilmnemisel
7.1. Eseme kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või õnnetusjuhtumi puhul tuleb esimesel

võimalusel teavitada kooli esindajat.
7.2. Koolil  on  õigus  esitada  kasutajale  rahaline  kahjunõue  või  nõuda  esemete  asendamist

samaväärsetega.



8. Varade tagastamine
8.1. Töötajal  ja  õpilasel  on  kohustus  tagastada  kõik  kooli  varad  hiljemalt  koolist  või  töölt

lahkumise päeval. 
8.2. Koolil on õigus mõjuval põhjusel nõuda vara tagastamist ka enne kasutusperioodi lõppu.

9. Varade kasutamisega seotud dokumentatsioon ja infokogumine
9.1. Kasutuslepingute  näidisvormid  on  toodud  korra  lisadena.  Kasutuslepinguid  säilitatakse  10

aastat pärast lepingu lõpetamist.
9.2. Varade aastainventuuri  käigus  peavad töötajad kinnitama kirjalikult  nende kasutuses  oleva

vara  olemasolu  ja  korrasolekut.  Selle  infokogumise  korraldab  majandusjuhataja  ja  esitab
tulemused inventuurikomisjonile. 

9.3. Töötaja lahkumisel kontrollib personalitöötaja SAPist kasutusse antud varade infot. 
9.4. Lahkumisel  tuleb  täita  ringkäiguleht,  kus  fikseeritakse  tagastused,  puudused  või

erikokkulepped. Õpilased tagastavad täidetud ringkäigulehe kantseleisse sekretärile, töötajad
tagastavad lehe personalitöötajale.

9.5. Ringkäigulehtede näidisvormid on toodud korra lisana. Ringkäigulehti säilitatakse 5 aastat. 
10. Rakendussätted.

10.1. Korda rakendatakse alates 01.12.2019.


