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Osalesid: Kristel Kallau, Rita Proos (Zoomis) (Pärnu Kunstide Kool), Piret Viirpalu (Tartu

Lastekunstikool), Margit Mikk (Kose Huvikool), Liia Leppik (Võru Kunstikool), Piia Saak,

Kea Pelapson (Lihula Muusika- ja Kunstikool), Kaja Tina, Pille Nagel (Iisaku Kunstide Kool

), Ethel Hakkaja (Põltsamaa Kunstikool), Anne Aaspõllu (Märjamaa Muusika- ja

Kunstikool), Esti Kittus (Puka Kunstikool), Avely Jaave (Kohila Koolituskeskus), Anne

Soop-Tohver (Viimsi Kunstikool), Laineli Parrest (Viljandi Kunstikool), Jõelähtme Muusika-

ja Kunstikool (volitatud K.Kallau), Kehtna Kunstide Kool (volitatud K.Kallau), Kiili

Kunstide Kool (volitatud K.Kallau).

Puudusid: Põlva Kunstikool, Kohtla-Järve Kunstide Kool, Ahtme Kunstide kool, Athena

Kool, DAK Kunstikool, Haapsalu Kunstikool, Jõhvi Kunstikool, Toila Muusika- ja

Kunstikool, Kuressaare Kunstikool, Vändra Muusikakool.

Koosolekut juhtis: Kristel Kallau

Protokollis: Rita Proos

Päevakord:

1. Ülevaade 2020. aasta tegevustest.

2. Ülevaade koostööst HUVEga.

3. Koolitusvajaduste ülevaade.

4. Jooksvad küsimused.



1. Kristel Kallau andis liidu liikmetele ülevaate EKL vahetegevuste aruandest. Ta tõi

välja, kuidas on eriolukord mõjutanud liidu ja liidu liikmete tegevusi, millised

sündmused on toimunud plaanipäraselt ja millised mitte, kuidas viidi läbi

ümberkorraldusi ning millised on tulemused. Kristel tutvustas ka, milliseid

pöördumisi on liit teinud erinevatele KOVidele ja ministeeriumidele (Lisa 1).

2. Kristel Kallau tutvustas liidu liikmetele, mis on HUVE (huvialade esindusühingute

kogu), kuhu kuuluvad Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti

Teadushuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti

Harrastusteatrite Liit, Eesti Erahuvikoolide Liit - selle eesmärgid ning liidu koostöö

HUVEga. K. Kallau andis liikmetele põhjaliku ülevaate seni tehtud HUVE

tegevustest, mida on tänaseks ühiselt otsustatud ning mis on planeeritavad tegevused

tulevikuks. Ta lubas kõigi liikmetega jagada eelseisva HUVE veebikoosoleku kutset.

K. Kallau tõi ka välja, et HUVE-l on plaan võtta tööle osalise koormusega

koordinaator, ent sel puhul peaks iga liit tema töötasusse panustama ning uuris, kas

EKLi liikmed oleksid sellega nõus. Ühtlasi pakuti liikmetele välja ettepanekute

tegemise võimalus- kes võiks olla uue loodava ameti jaoks sobiv kandidaat.

OTSUSTATI:

2.1 Otsustati ühehäälselt, et liit on nõus kaasrahastama HUVE koordinaatori ametikoha

loomist.

2.2 K.Kallau jagab liikmetega 16. novembri veebikoosoleku kutset.

3. K.Kallau küsis, millised on koolitusvajadused- ja soovid. Pakuti välja nii IT- kui

tehnikaalaseid koolitusi, disainmõtlemise koolitusi ja koolitusi liidu liikmete poolt, kes on

kõik ühe või teise alavaldkonna spetsialistid. Lisaks toodi ideedena välja performance-

päevad, kogemuspäevad ning supervisioonid kunstikoolide juhtidele.



OTSUSTATI:

3.1 Loome ideepanga. Liidu liikmed saadavad liidu meilile eelselektsiooni jaoks ettepanekud

korraldatavate koolituste osas. Ettepanekud kasutatakse sisendina üldise koolitusküsitluse

koostamiseks.

4. Jooksvad küsimused.

* K. Kallau küsis, kas Eesti Kunstikoolide Liidul oleks tarvis luua oma arengukava. Toimus

arutelu, mille käigus otsust vastu ei võetud.

* Arutati lauluväljaku Jõulumaa projektis osalemise üle ning juhatus pakkus välja ettepaneku

toetada osaliselt liidu liikmete osalemiskulusid.

* Arutati, kas seoses COVIDi piirangutega korraldada aasta lõpu tänuüritust.

* Juhatus tutvustas, millised tulevased üritused ja projektid on tulemas. Animatsioonilaager

jääb tavalisel kujul ära, ent toimub veidi teisel kujul. Suvise maalilaagri kuupäevad on 19.-25.

juuli. Õppeülesannete konkurss ja seminar toimub järgmisel aastal septembrikuus Märjamaal.

Konkursi teemaks - grupitöö kaasaegse kunsti võtmes.

* Koosolekul osalejad tõid välja, et liidul võiks olla üks ühine sündmuste kalender.

* Arutati, kuhu võiks õpetajate rändnäitus pärast Kose ja Viimsit minna. Juhatus palus

liikmetelt ettepanekuid.

* Arutati, kas Eesti Kunstikoolide Liidu senist lühendit “EKL” peaks muutma lühendiks

“EKKL”.

OTSUSTATI:

4.1 Osaletakse Lauluväljaku jõulumaa projektis ning osaliselt hüvitatakse liidu liikmete

sõidukulud. Kulud vaadatakse igaühe puhul eraldi üle.



4.2 Aasta lõpu tänuüritust esialgu planeeritakse, toimumine/mittetoimumine selgub viimasel

hetkel. Esialgse plaani kohaselt toimub tänuüritus Tallinna Lauluväljaku ruumides 4. - 5

jaanuaril koos KUMU külastamisega.

4.3 Liidu kodulehele luuakse ühine sündmuste kalender. Vastutajad on P.Saak ja K. Pelapson.

4.4 P. Nagel uurib võimalust võtta rändnäitus Iisaku Kunstikooli (vabad on jaan, veebr, märts,

mai).

4.5 Otsustati ühehäälselt, et Eesti Kunstikoolide Liidu lühendina kasutatakse lühendit EKKL.

Koosoleku juhataja

Kristel Kallau
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