
Nõo Muusikakooli hoolekogu koosolek

3.oktoobril 2018

Osavõtjad: Kaire Kask, Kristel Eeroja-Põldoja, Jaanika Meltsas, Katrin Mägi, Kätlin 
Virgo, Margit Keeman, Aigar Brett.

Päevakord:

1. Millistel alustel korraldada laulustuudio vabaõpet ja mudilaste lauluringi.

2. Kuutasu tõstmine

3. Teised teemad

1. Millistel  alustel  korraldada  laulustuudio  vabaõpet  ja  mudilaste
lauluringi.

Kaire Kask: Lapsevanem on pöördunud küsimusega, kuidas saaksid Nõo Muusikakoolis
mittekäivad õpilased osa võtta laulustuudiost.

Kätlin Virgo: Seda teemat arutatud Jaana Oberstiga – võiksid käia küll, vabaklassi tasu
eest (maksmine per kord). Jaanaga vaja rääkida, kas saab sel aastal juurde võtta, siis otsus
ja kuidas presenteerida.

Kaire Kask: Peale vaheaega välja kuulutada – kas liiga kiire?

Kõik: Sobib.

Katrin Mägi: Kevadel sai arutatud, et väikestele pakkuda mudilaste lauluringi. Osadele
vaja mitte niivõrd ettevalmistavat eriala, kui rütmikat jms.

Kätlin Virgo: Selleks praegu eelarves raha pole. 

Kaire Kask: Kas võiks olla samadel alustel vabaklassiga. Lasteaialastele praegu Nõos ei
ole sellist ringi. Kes seda võiks teha, kas Kristel ei tahaks?

Kätlin Virgo: Küsin järgi.

Kristel  Eeroja-Põldoja:  Et  saaks  muusikakooli  musikaalseid  lapsi,  ühtlasi  annab
ettevalmistuse.

2. Kuutasu tõstmine
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 Sellel õppeaastal:

Kaire Kask: Tõsta võiks järgmisest sügisest, mitte aasta keskelt (jaanuarist).

Kätlin Virgo: Pille Sügis ütles, et aasta keskel põhimõtteliselt võimalik ka tõsta. 

Kaire Kask: Pole kindel, nt eralasteaedades ei või. 

 Kuutasu tõstmine järgnevatel aastatel. Valla arengukavas kirjas, et Muusikakooli 
õppemaksu tõsta igal aastal 5 euro võrra.

Margit Keeman: Kas Muusikakooli arengukavas ka sees, vaatab järgi (ei leia).

Kristel Eeroja-Põldoja: Hoolekogus varem arutatud, kas siduda miinimumpalgaga, mehed 
olid vastu.

Kaire Kask: Selle teemaga võiks jätkata, kui Aigar Brett ka hoolekogus kohal, tema saab 
selgitada valla poolset seisukohta. Talle võiks selgitada, et õpilased ei pruugi pidama 
jääda. Jõuame õppemaksuga Tartule järele (40-). Peaks võrdlema teiste 
muusikakoolidega, kuidas korraldatud ja millised õppetasud. 30 euroni tõstmine võiks olla
vastuvõetav, edasist arutada Bretiga.

Hääletusele:

I variant: Tõsta kuutasu alates 1. jaanuarist 2019 juhul, kui see pole seadusevastane. 
– Ei hääletatud

II variant: Tõsta kuutasu alates 1. sept  2019 5 euro võrra (Eeroja, Kask, Virgo, 
Keeman).  5 +2 poolt (Aigar Brett ühines koosolekuga hiljem, vaata allpool, Hanna Sootla
nõusolek järgmisel päeval), vastu 0.

3. Muud teemad

 Tutvustada vallas võimalust võtta osa Elleri kooli akadeemiast, Vld võiks toetada

 Info liikumine

Kaire Kask: kevadel sai kokku lepitud, et FB on reklaami koht. 

Kätlin Virgo: Pole saanud kutsetki. (Kristel Eeroja-Põldoja lisab).

Jaanika Meltsas: 1. Okt muusikapäeva kuulutust ei olnud FB-s.

Kell 18.40: koosolekuga ühineb Aigar Brett.

Kaire Kask: FB-s on kool nähtav, see on oluline.

Kätlin Virgo: Nõus.
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Katrin Mägi: Guido Veidenbaum tegi 1. okt muusikapäeva kontserdist vägailusad pildid, 

võiks panna FB-sse üles. 

Kaire Kask: Õppetöö pool jäägu e-kooli. Tuleb kasvatada lapsevanemaid seda kasutama, 

mõni loomulikult jääbki, kes ei kasuta.

Katrin Mägi, Kaire Kask: Oli väga ilus muusikapäeva kontsert, õpilased juba kuu aja 

jooksul mitmeid lugusid selgeks õppinud. Vaheldusrikas: lisaks koorid + lõpus 

üllatusesineja.

 Sokkides esinemise teema

Teha pidevalt selgitustööd!

 Veel kuutasu tõstmisest
Küsimus valla esindajale Aigar Bretile edasise õppemaksu tõstmise kohta. Kas 
vastuvõetud otsusega nõus?

Aigar Brett: Nõus.

Kaire Kask: Valla arengukavas ette nähtud edaspidine kiire tõus, kuidas kommenteerid?

Aigar Brett: Valla arengustrateegia on pikaajaline visioon, see on muudetav. Summad ei 
ole ka sellisest kategooriast, et ei saaks jooksvalt muudatusi teha näiteks tõstmise 
põhimõtetes.

 Kuidas edendada bändide teemat

Kaire Kask: Peaks olema kindlasti lastepoolne huvi, initsiatiiv.

Aigar Brett: Kindel inimene, kelle poole saaks huvi korral pöörduda?

Kätlin Virgo: Võimalused olemas (vallamaja, põhikool). Lastel ka palju konkureerivaid 
huvialasid, raske leida ühist aega..

 Lastevanemate rahulolu küsitus

Kaire Kask: Eelmine küsitlus toimus 2 aastat tagasi. 

Kätlin Virgo: Kas teeme uuesti?

Margit Keeman: Eelmine küsitlus ei jõudnud kõigini, kes oleks tahtnud arvamust 
avaldada.

Kaire Kask: Mõtleme edaspidi. Võtan tõenäoliselt enda peale.

 Lepiti kokku, et järgmine hoolekogu koosolek toimub 15. novembril 2018. 

3



Protokollis: Margit Keeman
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