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1. Klaverilaagri korraldamisest

Suvelaager viiuli ja klaveri eriala õpilastele toimub 4.-8. augustil 2018 Nõo Muusikakoolis. 

Muusikakooli direktor Kätlin Virgo informeerib, et üldine plaan on juba valmis, peatselt saab 

valmis ka registreerimisvorm. Järgmisel nädalal valmib ka infokiri laagri kohta, misjärel tuleb see 

koolidesse laiali saata. Võibolla võiks teha flaierid, mida esimeseks infoks jagada. Direktor tegeleb 

finantsi otsimisega, avatud on uus meede suvelaagrite toetuste jaoks.

Laagris osalejate maksimum arv ei ole veel paigas. Õpetajaid on 3 (klaver) + 2 (viiul). 

Laagrisse võetakse lapsi alates 10. eluaastast, k.a. suuremad (keskastme) õpilased, kes oleks 

väiksematele kasvatajate eest. Ööbimine toimub Palu puhkekeskuses. Ööbijate arv tuleb teatada 

neile juuni alguses. 

Osalustasu lapse kohta on 100 EUR (koos ööbimisega) ja 70 EUR (ilma ööbimiseta). 

Kohalikelt firmadelt õnnestub ehk saada sponsorluse korras nt auhindu lastele jne.



Kristel Eeroja-Põldoja sai nõusse Rufina Noore tegema laagris vanade tantsude koolitust. 

Nõo Noortekeskus on nõus appi tulema lastele vabaajaürituste korraldamisel. 

Laagripäeval jõuab iga õpetaja teha 6-7 erialatundi, lisaks võiks olla õpilastel 

ansamblitunnid. Igal õhtul on mõni kontsert vm seltskondlik üritus. Õhtusöök on Palu 

puhkekeskuses.

2. Uute õpilaste vastuvõtt

Vastuvõtuinfo on kodulehel üleval, samuti teade õppemaksu tõusu kohta. Praegustele 

õpilastele saadab direktor info ka lastevanemate listi.

Sarnaselt eelmisele aastale, toimub 2 ettevalmistuskursuse tundi: 23. ja 30. mail kl 18.15. 

Direktor teeb ettepaneku veel mõelda, kas teha need tasulised, nagu eelnevatel aastatel, või mitte.

Sisseastumiskatsed toimuvad 7. juunil kl 17.30 ja 10. juunil kl 18.15.

Vaskpuhkpilli eriala avamise plaan on jätkuvalt olemas. Pakume selle sisseastujatele välja, 

võimalik õpetaja on olemas. Võib hakata uuele erialale reklaami tegema. Ka kevadisel 

ansamblinädalal tuleb esinema Äge Brass, võibolla saab ka ansamblipäeva kontserdile mõne 

vaskpuhkpilli esinema.

3. Kohal algatatud küsimused

Iga-aastane lasteaiakontsert on veel kokku leppimata. Sel korral võiks kutsuda lasteaialapsed

muusikakooli kontserti kuulama. Direktor konsulteerib sel teemal lasteaedadega.

Varasemalt on arutatud muusikakoolis diferentseeritud õppemaksusüsteemi võimaliku 

kasutamise üle. Hetkel ei ole sellega tegeldud.

Aigar Brett räägib käimasolevast Leader meetmest, kuhu on üsna vähe taotlusi laekunud.

3.-6. juunil toimub Nõo Muusikakooli ansamblinädal. Sel ajal tavapärast õppetööd ei toimu. 

Üldine ürituste plaan on valmis:

• 3. juuni: Nõo Muusikakooli õpilaste minikontserdid Nõo erinevates paikades

• 4. juuni: lipupäev. Õhtul toimub Nõo huvihariduse laat. Esinevad ka muusikakooli õpilased.

• 5. juuni: Tuuli Jukk Põltsamaa Muusikakoolist tuleb tegema õpilastele Orff-metoodika 

õpituba. Liisa Koemets viib läbi pärimuspillide töötuba.



• 6. juuni: põhikooli ja muusikakooli koostööna esineb ansambel Äge Brass koolimajas 3 

kontserdiga (erinevatele vanuserühmadele), õhtul toimub muusikakoolis ansamblipäevade 

lõppkontsert.

Hea ilma korral võiks peale kontserti teha õues pikniku.

Direktor tõstatas küsimuse muusikakooli ees olevate lillepeenarde ja nende hooldamise 

kohta. Seda, kes nende eest peaks hooldama, tuleb küsida vallast. Muusikakooli eest hakkab varsti 

läbi minema uus kergliiklustee. Peenrad võib korda teha ka ühistalgute raames. Peenarde projekt on 

koolil olemas, selle tegi maja valmides lapsevanem Jaanika Meltsas.

Hiljuti käisid Nõo Muusikakoolis esinemas Türi Muusikakooli õpilased, kes on minemas 

Horvaatiasse rahvusvahelisele konkursile. Kristel Eeroja-Põldoja tõi veel välja nt Sigulda konkursi 

ja Klaipeda poiste konkursi, kus Elleri-kooli õpilased on käinud. Direktor on valmis leidma 

finantse, kui õpetajad avaldavad soovi kusagile oma õpilastega võistlema minna.

Muusikakooli kodulehel võiks üle vaadata osad andmed, et need oleks korrektsed ja 

ajakohased: nt õpilased, vilistlased, sisseastujate fail, tööplaan.


