
Tartu Noortekoori kodukord

1. Üldsätted
1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid

ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja teadmisi
ning sisustada vaba aega.

1.2. TNK kodukord (edaspidi kodukord) reguleerib TNK liikmete õigusi, kohustusi ja
TNK siseelu.

1.3. TNK organid on TNK dirigendid (edaspidi dirigendid), TNK lauljate esindus
(edaspidi esindus) ja TNK üldkogu (edaspidi üldkogu).

1.4. Koori esindajateks on dirigendid ja TNK president.

2. Üldkogu
2.1. Üldkogu liikmed on TNK liikmed ja dirigendid.
2.2. Üldkogu valib esinduse ja kinnitab kodukorra muudatused üldkoosolekul. Üldkogu on

otsustusvõimeline vähemalt ¾ liikmete kohalolekul. Iga TNK hooaja alguses toimub
korraline üldkoosolek. Juhul, kui üldkoosolekul ei ole kohal piisavalt liikmeid, on
esindus kohustatud kümne kalendripäeva jooksul korraldama uue üldkoosoleku, kus
üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata sellel osalevate liikmete arvust.

2.3. Erandjuhtudel võib üldkoosolek toimuda dirigentide, esinduse või vähemalt 1/3 TNK
liikmete nõudmisel.

2.4. Üldkogul on ainuõigus teha muudatusi kodukorras. Muudatusega peab olema nõus ¾
üldkoosolekul viibivatest liikmetest.

2.5. Üldkogul on õigus esinduse liikmete umbusaldamiseks ¾ üldkoosolekul viibivate
liikmete nõusolekul.

3. Esindus
3.1. Esinduse moodustavad:

a) president,
b) koorivanem,
c) häälerühma vanemad (sopranite vanem, altide vanem, basside vanem, tenorite

vanem),
d) riieturid (meeste riietur, naiste riietur),
e) veebihaldur,
f) noodihaldur.

3.2. Üldkogu valib salajasel hääletusel lihthäälteenamuse põhimõttel presidendi,
koorivanema, riieturid, veebihalduri ja noodihalduri. Häälerühma vanemad valitakse
lihthäälteenamuse põhimõttel häälerühma liikmete poolt salajasel hääletusel.



3.3. Esindus on ametis ühe aasta – korralisest üldkoosolekust järgmise korralise
üldkoosolekuni.

3.4. Esindusse saavad kandideerida kõik vähemalt ühe aasta TNKs laulnud liikmed.
3.5. Igal TNK liikmel on õigus esinduse valimistel esitada oma kandidaat, kelleks võib

olla ainult üldkoosolekul kohal viibiv liige või puuduv liige, kes on eelnevalt andnud
oma nõusoleku kandideerimiseks. Kui kandidaat ei ole valmis täitma kodukorras
vastavale ametikohale sätestatud ülesandeid, on tal õigus loobuda kandideerimisest.

3.6. Esindusse valitud liige vastutab talle kodukorras määratud ülesannete täitmise eest,
näitab üles initsiatiivi koorielu korraldamisel, võtab aktiivselt osa koori üritustest,
esinemistest, esinduse koosolekutest ja toetab dirigente koorielu korraldamisel.

3.7. Esinduse koosolek on otsustusvõimeline vähemalt ¾ esinduse liikmete kohalolekul.
3.8. Esindus võtab otsused vastu lihthäälteenamuse põhimõttel avalikul hääletamisel. Kui

hääled jaotuvad võrdselt, on otsustav hääl presidendil.
3.9. Esinduse koosoleku kutsub kokku president, kes määrab ka koosoleku toimumise aja

ja koha; vastutab päevakorra sätestamise eest, määrab koosoleku juhataja ja vastutab
selle eest, et koosoleku järgselt saavad tagasisidet dirigendid ja TNK liikmed. Igal
koosolekul kontrollitakse eelmisel koosolekul seatud ülesannete täitmist või täitmise
edenemist.

3.10. President esindab, motiveerib ja vajadusel laidab TNK liikmeid. President kutsub
kokku esinduse koosoleku ja suhtleb väliskontaktidega. President vastutab koori
kroonika eest.

3.11. Koorivanem koordineerib TNK liikmete ja esinduse tegevust, tegeleb koorisisese
suhtluse ja asjaajamisega (ürituste, väljasõitude ja laagrite organiseerimine,
rahakogumised, sünnipäevade meelespidamine, esinduse koosolekute protokollimine).
Vajaduse ilmnemisel täidab koorivanem presidendile kodukorraga sätestatud
ülesandeid. Koorivanemal on õigus vajadusel delegeerida kõiki eelpool nimetatud
ülesandeid. Puudumise korral määrab koorivanem endale asetäitja.

3.12. Häälerühma vanemad on autoriteetsed oma häälerühma liikmete seas. Häälerühma
vanemad registreerivad vastava häälerühma liikmete osavõtu proovidest ja
esinemistest, määravad häälerühma liikmete osavõtu hääleseadest ning lahendavad
kõik presidendi, koorivanema või dirigentide poolt antud ülesanded oma häälerühmas.
Uute liikmete vastuvõtuperioodil võtab häälerühma vanem liikmekandidaadi
kontaktandmed ja on kuuajalise katseaja jooksul liikmekandidaadile igati abiks.
Häälerühma vanem on laulja otsene side esindusega, ta tunneb ja teab oma
häälerühma lauljaid. Esinemiste eel kirjutab häälerühma vanem üles
esinemiskoosseisu ja selgitab välja need lauljad, kes mingil põhjusel puuduvad. Esitab
selle dirigentidele, kes seejärel panevad paika lõpliku esinemiskoosseisu.

3.13. Riietur vastutab riiete jagamise ja kogumise eest, õpetab riiete kandmise korda ja
kontrollib selle täitmist, vajadusel teeb märkusi. Riieturil on ülevaade liikmete
kasutuses olevatest kooririietest.



3.14. Veebihaldur vastutab kodulehekülje toimimise eest, haldab koori ja esinduse
postiloendeid, vastutab koori sotsiaalmeediakanalite eest, haldab digitaalset pildipanka
ning teeb TNK liikmetele elektrooniliselt kättesaadavaks vajalikud õppematerjalid.

3.15. Noodihaldur tegeleb pabernootide ja tahvelarvuti komplektide (koosneb tahvelarvuti,
kaaned, kõrvaklapid) väljastamisega nimekirja alusel ja peab arvet väljastatud
pabernootide ja tahvelarvuti komplektide üle. Noodihalduri puudumisel asendavad
teda häälerühmade vanemad.

3.16. Igal esinduse liikmel on õigus ametist tagasi astuda enne ametiaja lõppemist. Uue
häälerühma vanema valib häälerühm esimesel võimalusel. Kõik teised ametikohad
täidetakse erakorralisel üldkoosolekul. Erakorraliselt valitud esinduse liikme ametiaeg
kestab kuni järgmise korralise üldkoosolekuni.

3.17. Esindusel on õigus konkreetse projekti läbiviimiseks kaasata esinduse tegevusse
liikmeid.

4. TNK liikmed ja liikmekandidaadid
4.1. Liikmed ja liikmekandidaadid on muusikaliste eeldustega 16–30-aastased noored.
4.2. Uusi lauljaid võetakse liikmekandidaadiks vastu dirigentide, presidendi ja

koorivanema ühise otsusega.
4.3. Uute liikmete vastuvõtt toimub üldjuhul hooaja alguses. Uusi liikmeid võetakse vastu

konkursi alusel. Konkursil kuulab vähemalt üks dirigentidest koos hääleseadjaga
liikmekandidaadi lauluoskust ning koostöös presidendi ja koorivanemaga hinnatakse
vestluse alusel tema sobivust kooriliikmena.

4.4. Liikmekandidaadi staatus kestab neli nädalat. Pärast nelja nädalat kooriproove on
esindusel õigus võtta liikmekandidaat liikmeks või kustutada nimekirjast. Sama aja
jooksul on liikmekandidaadil õigus loobuda kandideerimisest kooriliikmeks.

4.5. Liige, kes soovib koorist lahkuda, on kohustatud sellest teavitama dirigenti ja esindust.
4.6. Liige, kes on koorist lahkunud omal soovil, võib koori naasta dirigentide ja esinduse

nõusolekul.
4.7. Esinduse ja dirigentide ühise otsusega võib TNK liikme nimekirjast välja arvata

järgmistel põhjustel:
a) Laulja on puudunud TNK proovidest ja esinemistelt ilma mõjuva põhjuseta üle

nelja nädala.
b) Korduv hilinemine ja omavoliline lahkumine proovidest ja esinemistelt ilma

dirigentide eelneva nõusolekuta.
c) Ebaväärikas käitumine koori suhtes.
d) Ränk kodukorra nõuete rikkumine.
e) Liikmemaksu tasumata jätmine kuue kuu jooksul omamata eraldi kokkulepet

esindusega.
4.8. Esinduse ja dirigentide ühise otsusega nimekirjast välja arvatud liikmel on õigus

vaidlustada väljaarvamise otsus esimesel väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.



4.9. Nimekirjast välja arvatud liikmel on õigus nõuda 1/3 TNK liikmete toetusel
erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist.

4.10. Nimekirjast välja arvatud laulja on kohustatud tasuma liikmemaksu kuni välja
arvamise kuupäevani.

4.11. Koorist lahkumise või nimekirjast kustutamise korral on laulja kohustatud tagastama
TNK vormiriietuse ja laulja valduses oleva muu TNK vara kahe nädala jooksul.
Samuti tuleb tagastada TNK väljastatud noodid, kui pole kokku lepitud  teisiti.

4.12. Liikmed, kes on laulnud TNK-s vähemalt kaks aastat, kinnitatakse esinduse otsusega
koorist lahkumisel TNK vilistlasteks. Erandina võib esinduse ja dirigentide otsusega
vilistlaseks nimetada ühe aasta TNK-s laulnud liikme.

5. Koori liikmete õigused ja kohustused
5.1. Liikmekandidaatidel ja liikmetel on õigus ja kohustus osa võtta kõigist proovidest ja

üritustest, v.a. juhul kui lauljate esindus koos dirigentidega on sätestanud erandi.
5.2. Igal liikmel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul,
b) avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koori tegevuse kohta,
c) saada hüvitist esinduse või dirigentide poolt määratud ülesannete täitmisel

tekkinud kulutustele,
d) saada esinduselt informatsiooni koori tegevuse kohta.

5.3. Iga liige on kohustatud:
a) järgima kodukorda;
b) suhtuma tema kätte usaldatud TNK varasse heaperemehelikult;
c) hoidma koori head mainet ja esindama koori väärikalt;
d) osalema häälerühma vanema korraldusel hääleseades;
e) aitama esinduse liikmeid ja dirigente koori eesmärkide elluviimisel;
f) tasuma liikmemaksu õigel ajal;
g) puudumistest võimalikult vara ette teatama oma häälerühma vanemale ja

dirigendile;
h) kinni pidama kõigi kooriproovide ja TNK ürituste algusaegadest. Hilinemine on

lubatav mõjuval põhjusel (vt 5.4);
i) puudumise korral viima ennast kurssi lavalise käitumise ja korraldusega.

5.4. Liikmel on mõjuval põhjusel õigus puududa kooriproovist või esinemiselt. Mõjuva
põhjusega puudumiseks loetakse töö ja õppimisega seotud kohustuste täitmist,
haigestumist ja tähtsaid perekondlikke sündmusi.

5.5. Kooriproovi lõpetab dirigent. Lahkumine enne proovi lõppu on lubatud ainult
dirigentide eelneval nõusolekul.



6. Maksud
6.1. Liikmemaksu tasub iga koori liige koori nimekirjas olemise perioodi eest, olenemata

sel perioodil kooriproovist ja muudest koori üritustest osa võtmise kordade arvust.
6.2. Liikmemaksu suuruse määrab igal aastal esindus. Muude maksude suurus sõltub

vastavatest kuludest.
6.3. Liikmemaks tasutakse iga kuu 15. (viieteistkümnendaks) kuupäevaks, muu maks

vastavalt vajadusele. Poolaasta- ja aastamaks vastavalt sätestatud korrale.
6.4. Liikmemaksu maksmine toimub kahel viisil:

a) sularahas vastava häälerühma vanema kätte,
b) ülekandega TNK pangakontole.
Ülekande tegemise juhise edastab lauljale häälerühma vanem.

6.5. Muude maksude maksmine toimub sularahas koorivanema või koorivanema määratud
liikme kätte.

6.6. Kui liikmel ei ole võimalik liikmemaksu või muud maksu õigel ajal tasuda, on tal
õigus pöörduda kompromissi leidmiseks häälerühma vanema ja koorivanema poole.

7. Esinemisriietus
7.1. Esinemistel on kohustuslik kanda koorivormi või rahvariideid, kui dirigendid koos

esindusega ei ole otsustanud teisiti.
7.2. Koorivormi kuuluvad:

a) meestel: tumesinine triiksärk, mustad viigipüksid, mustad sokid, mustad kingad,
hall lips;

b) naistel: tumesinine kleit, nahavärvi sukad või sukkpüksid, mustad kinnised
kingad, ehted.

7.3. Meeslaulja muretseb endale ise mustad viigipüksid, mustad sokid ja mustad kingad.
7.4. Triiksärgi ja lipsu saamiseks pöördub meeslaulja meeste riieturi poole ja saab need

tasudes rendimaksu 15 €, millest koorist lahkumisel saab liige tagasi mitte rohkem kui
10 € olenevalt triiksärgi ja lipsu seisukorrast.

7.5. Naislaulja muretseb endale ise nahavärvi sukad või sukkpüksid ja mustad kinnised
kingad.

7.6. Tumesinise kleidi saamiseks pöördub naislaulja naiste riieturi poole ja saab selle
tasudes rendimaksu 25 €, millest koorist lahkumisel saab liige tagasi mitte rohkem kui
15 € sõltuvalt kleidi seisukorrast.

7.7. Rahvariiete komplekti kuuluvad:
a) meestel: linane särk, sõlg, põlvpüksid, pükste paelad, valged põlvikud, mustad

kinnised kingad või pastlad;
b) naistel: I komplekt: linane särk, sõlg, vöö, põll, seelik, peapael, valged

sukkpüksid, mustad kinnised kingad (kuni 5 cm kontsaga, silmatorkavate
kaunistusteta) või pastlad; II komplekt: linane valge kleit, vöö, sõlg, valged
sukkpüksid, mustad kinnised kingad (kuni 5 cm kontsaga, silmatorkavate
kaunistusteta) või pastlad.



7.8. Meeslaulja muretseb endale ise sõle, valged põlvikud ja mustad kinnised kingad või
pastlad.

7.9. Linase särgi, põlvpüksid ja pükste paelad väljastab meeslauljale meeste riietur.
7.10. Naislaulja muretseb endale ise sõle, valged sukkpüksid ja mustad kinnised kingad või

pastlad.
7.11. Linase särgi, vöö, põlle, seeliku ja peapaela või linase valge kleidi ja vöö väljastab

naislauljale naiste riietur.
7.12. Esinemisriiete kandmise reeglid:

a) Esinemisriideid kantakse TNK tegevusega seotud üritustel. Riietur langetab
vajadusel otsuse esinemisriiete kandmise lubatavuse kohta.

b) Iga liige vastutab ise, et esinemisriided on enne selga panemist puhtad ja triigitud.
c) Koorivormiga koos on lubatud kanda sinna juurde sobivaid ehteid.
d) Rahvariietega koos teisi ehteid peale sõlgede ei kanta. Kui juuksed on pikemad

kui õlgadeni, on naistel juuksed ühes või kahes patsis, kinnitatud rahvariiete
juurde sobiva kinnitusvahendiga. Peapael jookseb üle tukata lauba, paralleelselt
maaga.

7.13. Esinemisriiete kandmise reeglite täitmist kontrollivad riieturid ja teevad nõuete
täitmata jätmise korral märkusi. TNK liige on kohustatud riieturi välja toodud
esinemisriiete puudused võimaluse korral kõrvaldama.

8. Esinemised
8.1. Kõik TNK esinemised on võrdselt vastutusrikkad ja koori esindamine on liikmele

auasi.
8.2. Liikmetel, liikmekandidaatidel ja dirigentidel on õigus teha ettepanek esinemiseks.

Otsuse esinemise kohta teevad dirigendid koos esindusega.
8.3. Dirigendil on õigus keelata esinemast liiget, kelle oskused vastavaks esinemiseks ei

ole piisavad. Oskuste kontrollimiseks on dirigendil õigus liikme oskusi hinnata.
8.4. Esinemisel kasutab kooriliige musti esinemiskaasi või laulab peast, kui dirigent seda

nõuab. Esinemiskaante olemasolu eest vastutab iga kooriliige ise ja esinemisel
kontrollib seda koorivanem.


