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Juhatas: Kaire Kask

Protokollis: Hanna Sootla

Võtsid osa: Katrin Mägi, Margit Keeman, Jaanika Meltsas

Kutsutud: Kätlin Virgo

Puudu:  Kristel Eeroja-Põldoja, Aigar Brett

Päevakord:

1. Vallast tulnud kirja arutelu (muusikakooli ja loodava spordikooli kuutasudest).

2. Esimese Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekooli kokkuvõte, muljed.

3. Kohal algatatud küsimused.

1. Vallast tulnud kirja arutelu.

Kätlin Virgo selgitas, et on juba kirjale vastanud, raamatupidamisse on saadetud märgukiri. Teemat 

on arutatud spordikooli juhataja Jaan Teppaniga. Muusikakooli hoolekogu on juba varasemalt 

õppemaksu teemat arutanud ja jääb oma seisukoha juurde - õppemaksu tõus 5 EUR võrra igal aastal

on liiga palju, pigem võiks õppemaksu siduda miinimumpalgaga.

Praegune planeeritud spordikooli õppemaks on odavam kui muusikakoolis ning seotakse 

miinimumpalgaga. Muusikakool ei ole vastu kui ka meil oleks sama õppemaks ja samadel alustel.

Kätlin Virgo tegi ettepaneku tõsta vabaklassi tasusid, sest seda ei ole kaua aega tehtud. 

Hetkel on vabaklassi tasud 10 EUR (alaealised õpilased) ja 15 EUR (täiskasvanud) tunni kohta. 

Õpetajad ei ole huvitatud vabaklassi õpilaste võtmisest, sest tasu, mis sellest õpetajani jõuab on 

väike.



Otsus: vabaklassi tasusid tõstetakse alates septembrist 2019: 15 EUR (alaealised) ja 20 EUR 

(täiskasvanud) tunni kohta.

Täiskasvanute õpe võiks tulevikus olla korraldatud rühmaõppena – see teeks hinna 

odavamaks.

2. Esimese Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekooli kokkuvõte, muljed.

Direktor Kätlin Virgo rääkis laagri rahalisest poolest. Kulusid tuli natuke rohkem kui oli ette näha, 

aga kokkuvõttes tuldi rahadega välja. 

Õpetajad jäid laagriga rahule. Edaspidi oleks parem kui kõik lapsed saaksid ööbima jääda, et

nad ei jääks osadest tegevustest kõrvale. Palu puhkekeskus osutus heaks ööbimiskohaks, mis on 

muusikakoolist piisavalt kaugel, et lapsed ei saa päeval “laiali hajuda”. Lastel oli huvitav ja rohkelt 

tegemist, vabaajategevustest meeldis paljudele slackline.

Osalejate arvuks oli planeeritud 30 last, lõpuks oli lapsi 31.

3. Kohal algatatud küsimused.

• Kevadise vastuvõtuga tuleb Nõo Muusikakooli eelklassi 11 uut õpilast, see on umbes 2/3 

laekunud taotlustest. Paar last tulevad teisest koolist meile üle. Kokku on algaval õppeaastal 

Nõo Muusikakoolis õpilasi umbes 85 (mõnede liikumine veel selgub). 22. augustil on 

infotund uute õpilaste vanematele. Õpetajate seas praegu suuremaid muutusi ei ole. Solfedžo

tunnid lähevad kõik õp Hanna Sootlale, Jaana Oberst soovib jätkata laulustuudioga. 

Muusikaloo tundidega jätavad Katrin Mägi, Kätlin Virgo ja Jaana Oberst.

Kätlin Virgo plaanib teha vanema astme õpilastest väikese segaorkestri (“orkestriino”). 

Suuremal määral võiks muusikakooli tegevustes kaasata gümnaasiumiõpilasi.

• Nõo Kultuurimaja uueks juhatajaks on Andri Viinalass.

• Sügisel tuleb teha muusikakooli üldkoosolek. Valik on teha see septembri lõpus või oktoobri

alguses. Septembris on seoses tunniplaan paikasaamisega alati palju segadust. Pigem võiks 

koosoleku teha oktoobri alguses.

• Saali klaver on juba lagunemas. Kätlin Virgo seletas, et selle firma klaverid ongi väga 

pirtsakad. Klaver ei ole sellise kasutuskoormuse jaoks piisavalt kvaliteetne ja annab juba 

järele. Lähitulevikus on vaja igasse klaveriklassi kabinet-tiibklavereid ja saali 



vastupidavamat kontsertklaverit. Sellele juhtisid tähelepanu ka suvelaagris osalenud 

külalisõpetajad.

• Sel aastal astusid H. Elleri muusikakooli 3 (võibolla 4) Nõo Muusikakooli vilistlast. Nii 

väikese kooli jaoks on see väga hea tulemus. Muusikakool võiks teha statistikat, kui palju 

meie lõpetajatest muusikat edasi õppima lähevad. Selleaastaste edasiminejate kohta võiks 

teha valla lehte väikese nupukese.

• Selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses peaks tulema põhikooli esialgne tunniplaan. 

Siis asuvad rühmaõpetajad kohe oma tunniplaani tegema.

• Jaanika Meltsas tuletas meelde muusikakooli toredat väljasõitu Riia ooperiteatrisse. Tehti 

ettepanek, et ka sel aastal võiks midagi sarnast teha. Uurida võib nt Estonia teatrisse ja 

Teatri- ja Muusikamuuseumisse minekut. Otsustati, et õp Katrin Mägi uurib võimalust 

minna Helsingi ooperiteatrisse. Sõit võiks jääda pigem teise poolaastasse, aga mitte päris 

kevadesse.

• Muusikakoolil on idee teha väike kontsertreisike Vormsi saarele, kus õpetab viiulit ka meie 

õpetaja Liisa Koemets. Liisa võib aidata sealset vastuvõttu korraldada. Selleks ürituseks 

sobiks kõige paremini juuni esimene nädal.


