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Koosoleku päevakord:

1. Vallavolikogu ettepanekust tõsta õppemaksu igal järgneval aastal 5 euro võrra kuni aastani 2022.

2. Planeeritud suuremad üritused sel õppeaastal (sh suvine klaverilaager).

1. Vallavolikogu ettepanekust tõsta õppemaksu igal järgneval aastal 5 euro võrra kuni aastani 

2022.

Valla volikogu esindaja Aigar Brett selgitas, et volikogus ei olnud muusikakooli õppemaksu 

tõstmise üle pikka arutelu. See ettepanek oli üks paljudest eelarve vastuvõtmise teema sees. 

Ettepanek tuli vallavalitsuse poolt. Muusikakooli tasu tõus on hetkel valla arengustrateegias sees, 

kuid tegemist on pigem visioonidokumendiga ning ei ole siduv.

Muusikakooli direktor Kätlin Virgo on saavutanud vallaga kokkuleppe, et muusikakooli tasu

tõstetakse alates septembrist, mitte jaanuarist. Sel viisil on piisavalt aega lapsevanemaid muutusest 

teavitada. Kuutasu tõuseb 25 Eurolt 30 Eurole. Vastav teade tuleb panna esimesel võimalusel kooli 

kodulehele.

 Kaire Kask on võrdluseks koostanud lehe erinevate muusikakoolide tasudega üle eesti (vt 

Lisa 1).

Tõstatati küsimus, kas võiks vallale teha ettepaneku õppemaksu sidumiseks keskmise 

palgaga või jätta see iga kord eraldi otsustamiseks. Hetkel pigem eelistatakse teist varianti. 



Muusikakooli õppemaks ei kata ühtegi konkreetset rida kooli eelarvest, see on üks osa kogu 

eelarvest.

Hetkel on kõigil õpilastel Nõo Muusikakoolis ühesuurune õppemaks. Tulevikus võiks see 

olla diferentseeritud: nö põhipaketis oleksid kohustuslikud ained (2 erialatundi, 2 solfedžo tundi, 1 

muusikalugu, üldklaver, teatud klassides ansambel) ja eraldi tasu eest lisatunnid (lisapill, laul, lisa 

erialatund jne). Eraldi küsimus on, mida teha nende lastega, kes ei käi muusikakoolis, aga osalevad 

kooristuudios. Oleks vaja välja töötada põhjalik hinnakiri, mis reguleeriks kõiki neid küsimusi.

Muusikakool võiks välja töötada nö eelarvestrateegia, mida vallas esitleda. Eelarve 

vastuvõtmine vallas toimub sügisel, aga muusikakool võtab uueks õppeaastaks õpilasi vastu juba 

kevadel (muusikakool peab juba varem teadma, kui palju järgmiseks õppeaastaks tunde antakse).

Üldklaver on hetkel vaid 4. klassis, kuid võiks olla 7. klassini. Sellest oleks mitte-klaveri 

õpilastele suur abi, eriti juhul kui nad soovivad jätkata õpinguid keskastme muusikakoolis. Samuti 

oleks juurde vaja ansamblitunde, sest praegu kõik lapsed ansamblit ei saa. 

Muusikakool soovib avada vaskpilli eriala (vähemalt 4-5 õpilast). Kuna kooli õpilaste arvu 

suurendada ei saa, siis tuleb leida need kohad teiste erialade arvelt. Vald on andnud koolile ette 

maksimaalse õpilaste arvu, muusikakool sooviks saada juurde rohkem tunde, et nendele lastele anda

laiapõhjalisemat, mitmekesisemat ja seeläbi ka paremat haridust.

2017. aasta sügisest võtab muusikakool kõik uued sisseastujad eelklassi (va erandjuhud). 

See annab lastele juurde 1 aasta õppimisvõimalust. Vaatamata sellele jääb nendel õpilastel, kes 

soovivad minna edasi keskastme muusikakooli, üks aasta puudu (hetkel täidab seda auku võimalus 

õppida lisa-aastal nö 8. klassis).

2. Planeeritud suuremad üritused sel õppeaastal

Tuleval suvel on plaanis korraldada klaveri ja viiuli eriala õpilastele laager. Üritus toimub 

umbes 14.-18. augustil. Õpetajatena on nõus osalema Kai Ratassepp ja Mati Mikalai. Juurde oleks 

vaja ka mõnda kohalikku õpetajat (õp Margit ja Katrin on nõus osalema). Ööbimine võiks olla 

gümnaasiumi ühiselamus. Laste juurde on vaja kasvatajat, kes neid ühiselamus valvaks. 

Moodustatakse laagri korraldusmeeskond: Kristel Eeroja-Põldoja, Katrin Mägi, Margit Keeman, 

Kätlin Virgo. Aigar Brett on samuti nõus aitama.

Ansamblipäeva asemel on sel õppeaastal plaanis korraldada ansamblinädal (3.-7. juuni), mis

lõppeb kontserdiga. Selle nädala jooksul ei toimu tunniplaanijärgseid tunde, vaid ainult selleks 

puhuks kokku pandud ansamblite proovid. Lisaks võiks lastele korraldada erinevaid töötubasid.



Sel õppeaastal toimub meie koolis vaskpillide konkurss. Täpne toimumise aeg ei ole veel 

paigas.

Jõulupidu-karneval toimub 19. detsembril. Selleaastane üritus on pühendatud Eesti Vabariigi

100. juubelile.

17. detsembril toimub Nõo kirikus koolide ühine kontsert, kus osalevad ka muusikakooli 

õpilased.

Kristel Eeroja-Põldoja pakub võimalust korraldada kontsert, kus rahvusvahelise konkursi 

jaoks valmistuvad Elleri-kooli õpilased saaksid esitada oma konkursikavasid.



Lisa 1

Erinevate muusikakoolide põhiõppe kuutasud 2018. aasta novembris.

PÕHIÕPE

Tallinna muusikakoolid 70€

Pärnu Muusikakool 50€

Tartu I Muusikakool 40€

Tartu II Muusikakool 40€

Põltsamaa Muusikakool 40€

Elva Muusikakool 30€

Nõo Muusikakool 25€

Põlva Muusikakool 25€

Türi Muusikakool 25€

Paide Muusikakool 22€

Võru Muusikakool 21€

Alatskivi Kunstidekooli muusikaosakond 20€

Räpina Muusikakool 16€

Valga Muusikakool 15€


