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§ 6. Rektori pädevus 
Kunstikooli juhib rektor. Rektor vastutab kunstikooli üldseisundi, arengu ning rahaliste 

vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

 

§ 7. Rektori ülesanded 
Rektor: 

1) teostab oma pädevuse piires kunstikoolis kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu; 

2) esindab kunstikooli «Rakenduskõrgkooli seaduse» ja põhimäärusega antud volituste piires; 

3) võib volitada prorektoreid või teisi kunstikooli töötajaid esindama kunstikooli ja tegema 

kunstikooli nimel tehinguid talle «Rakenduskõrgkooli seaduse» ja põhimäärusega antud 

volituste piires; 

4) määrab kindlaks prorektorite arvu ja tegevusvaldkonnad ning nimetab prorektorid ametisse, 

sõlmides nendega määratud ajaks töölepingud; 

5) juhib kunstikooli nõukogu (edaspidi nõukogu) tegevust ja tagab nõukogu otsuste täitmise; 

6) teeb haridus- ja teadusministrile ettepanekuid nõunike kogu koosseisu kohta; 

7) kinnitab käskkirjaga kunstikooli struktuuriüksuste põhimäärused; 

8) kinnitab käskkirjaga kunstikooli sisekorra- ja asjaajamiseeskirja; 

9) hoolitseb õppe-, teadus-, loome- ja arendustegevuse otstarbeka korraldamise eest; 

10) immatrikuleerib ja eksmatrikuleerib üliõpilasi; 

11) kuulutab välja avaliku konkursi õppejõudude ja teadustöötajate vabadele ametikohtadele; 

12) sõlmib kunstikooli töötajatega töölepinguid, muudab neid ja lõpetab need ning kinnitab 

töötajate ametijuhendid; 

13) tagab kunstikooli eelarveprojekti ja finantseerimistaotluste koostamise; 

14) kinnitab kunstikooli eelarve ja tagab selle täitmise; 

15) käsutab kunstikooli eelarvevahendeid «Rakenduskõrgkooli seaduse» ning teiste 

õigusaktidega antud volituste ulatuses; 

16) otsustab olulisemaid majandusküsimusi; 

17) on aruandekohustuslik nõukogu ning haridus- ja teadusministri ees ning tagab 

õigusaktidest tulenevate andmete esitamise Haridus- ja Teadusministeeriumile; 

18) täidab teisi «Rakenduskõrgkooli seadusest», põhimäärusest ja teistest õigusaktidest 

tulenevaid ülesandeid, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse. 

 

§ 8. Rektori õigusaktid 
Rektor annab oma pädevuse piires käskkirju 

  

§ 11. Rektoraat 
(1) Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja 

teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga. 

(2) Kunstikooli prorektorid juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja asjaomaseid 

struktuuriüksusi. Prorektorid või teised rektori määratud isikud asendavad rektorit temalt 

saadud volituse alusel. 

(3) Prorektoriga sõlmitakse tööleping määratud ajaks, arvestades teda ametisse nimetanud 

rektori töölepingu kehtivusaega, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. 

(4) Prorektori ametikohale nimetatud kunstikooli töötajal on pärast prorektori töökohustustest 

vabanemist õigus asuda kunstikoolis ametikohale, kus ta töötas enne prorektoriks nimetamist, 

ning taotleda nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras hüvitist erialase kvalifikatsiooni 

taastamiseks. 


