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1. Kevadine väljasõit Riia ooperisse ja Jurmalasse

2. Ansamblipäevad.

3. Koostöö põhikooliga: Eesti 100 kontserdid, koostöö muusikaõpetajatega.

4. Jooksvad küsimused.

1. Kevadine väljasõit Riia ooperisse ja Jurmalasse

Väljasõidu kava on kokku pandud: sõit toimub 6. mail, külastatakse Jurmala veeparki ja Riia 

Rahvuslikku Ooperi- ja Balletiteatrit, kus vaadatakse Edvard Griegi balleti  „Peer Gynt“. 

Teatripiletite väljaostmisega on kiire, sest muidu ei hoita meile enam pileteid. Giidiga rongkäik 

teatris on veel lahtine (sõltub sellest, kas teater pakub meile sobivat kellaaega).

Kuna päev tuleb väga pikk ja plaanis on veeparki minek, võiks võimalikult paljude lastega 

kaasa tulla ka lapsevanem. Väiksemaid lapsi (eriti 1. klassi) ilma vanemateta kaasa ei võta. 

Suurematel lastel on vajalik lapsevanema volitus. Veepargi külastuse asemel on võimalik teha 

Jurmalas ekskursioon. 

Võimalusel võiks siduda teatrikülastust muusikalooga (lisahinne, arvustuse kirjutamine vms)

Otsus: reis toimub planeeritult. Kaire Kask täiendab infokirja, Hanna Kõrvel saadab selle 

lastevanemate listi, Vaido Petser võiks panna ka oma kitarrikooli lehele.



2. Ansamblipäevad.

Seoses uute vaheaegadega on kevadel palju ümberkorraldusi. Millal oleks hea aeg ansamblipäevi 

teha? Poistekoor on 14.-16. juunil Saaremaal laagris. 6. juunil lõppevad põhikoolis tunnid, edasi 

tulevad ekskursioonid jms. Võib teha kas 1-päevase ürituse või 2-päevase. Kuupäevad võiks olla 2-

3 juuni või 9-10 juuni. Kuupäev sõltub ka esinejatest, keda tahame kutsuda.

Päev võiks koosneda töötubadest (2-3) ja kontserdist. Kontserdil saavad esineda kõik oma 

kooli ansamblid, aga kutsuda võiks ka külalisi teistest muusikakoolidest (nt Elva, Ülenurme, 

Tabivere).

Töötubade tegemiseks on vaja rahalisi vahendeid, et kutsuda huvitavaid külalisi. 

Töötubadest võiks uurida Reigo Ahvena trummikoolitust, Tuuli Jukki Orffi-koolitust, 

muusikateraapia koolitus. Lisaks võiks olla käelise tegevuse koolitus. Hädaabiplaanina võib Vaido 

teha viisikandletöötuba.

Eelmisest aastast olemas Ott Kaasiku tehtud ansambliseaded, mida võiks kasutada.

Rahaliste vahendite leidmiseks on vaja kirjutada projekte. Rahastust tasub küsida ka vallast, 

kuigi oma allasutustele nad noorsooprojektidele ei anna.

Otsus: seekord tehakse ansamblipäevad 1-päevase üritusena. Õpetajad Katrin Mägi, Vaido Petser ja

Margit Keeman tegelevad ürituse korraldamisega. Vaja kirjutada projekte ja kontakteeruda 

võimalike esinejatega. Kui lisarahastust ei saada, jäävad töötoad ära ja toimub vaid ansamblite 

kontsert.

3. Koostöö põhikooliga: Eesti 100 kontserdid, koostöö muusikaõpetajatega

Kristel Eeroja-Põldoja eestvedamisel toimub 12. veebruaril Elleri-kooli keelpilliosakonna õpilaste 

loeng-kontsert Eesti muusikast. Plaanis on teha 2 kontserti järjest: kell 12:10 kontsert Nõo 

Põhikooli 7. klassidele (õp. Anne Leedjärv), kl 13 kontsert mudilaskoori lastele ja muusikakooli 

õpilastele. Juurde võiks kutsuda ka nt pensionäre.

Koostöös põhikooli ja gümnaasiumiga toimuvad EV100 kontserdid 22. veebruaril. Õp  

Margit Keeman tegeleb muusikakoolipoolse korraldusega. 

23. veebruaril on põhikoolis e-õppepäev.

4. Jooksvad küsimused



1) Filmiõhtu – hetkel ei ole konkreetset plaani selle korraldamiseks, aga idee on jätkuvalt üleval.

2) Direktori assistendi koha loomine on suure küsimärgi all. Õp Kristel Sööt, kes peagi naaseb 

lapsepuhkuselt, hakkab andma muusikaloo tunde. 

3) Palga küsimus: ka peale palgatõusu on Nõo Muusikakooli õpetajate palk teiste haridustöötajate ja

kultuuritöötajate omast märkimisväärselt maas.

4) Juba 3. korda järjest pole koosolekul valla esindajat. Mitmed küsimused vajaksid valla esindaja 

kohalolekut.

Otsus: Kaire Kask kontakteerub Priit Randalaga.

5) 16. märtsil toimub kitarrikonkurss Nõo Muusikakoolis

6) Kahe lapsevanema ja kahe õpetaja kokkusaamisest vallavanemaga.

Järgmine koosolek toimub 12. veebruaril kl 19:00


