Eesti Kunstikoolide Liidu üldkoosoleku protokoll
19.03.2021
11.00 - 14.00
Zoom keskkonnas

Osalejad: Kristel Kallau, Rita Proos (Pärnu Kunstide Kool), Margit Mikk (Kose
Kunstikeskus), Piia Saak, Kea Pelapson (Lihula Muusika- ja Kunstikool), Piret Viirpalu
(Tartu Lastekunstikool), Liia Leppik (Võru Kunstikool), Inga Heamägi (Kohila
Koolituskeskus), Maiu Linnamägi, Anne Aaspõllu (Märjamaa Muusika- ja Kunstikool), Tiina
Muddi, Pille Nagel, Kaja Tina (Iisaku Kunstide Kool), Kristi Erkmann (Haapsalu
Kunstikool), Mati Rautso (Jõhvi Kunstikool), Laineli Parrest (Viljandi Kunstikool), Piret
Pintman-Hellaste, Ethel Hakkaja (Põltsamaa Kunstikool), Triin Jakk, Kalev Vaidla, Karin
Kuulpak (Kiili Kunstide Kool), Esti Kittus (Puka Kunstikool), Anne Soop-Tohver (Viimsi
Kunstikool), Aarne Hanni (Kohtla-Järve Kunstide Kool), Anne Prangel (Põlva Kunstikool),
Anne Ummalas (Kehtna Kunstide Kool), Jana Unt (Ahtme Kunstide Kool).
Puudujad: Athena Kool, DAK Kunstikool, Kiviõli Kunstide Kool, Kuressaare Kunstikool,
Toila Muusika- ja Kunstikool, Vändra Muusikakool
Koosolekut juhtis: Kristel Kallau
Protokollis: Rita Proos
Päevakord:
1. Majandusaasta 2020 aruande tutvustus, revisjonikomisjoni hinnang, üldkoosoleku
kinnitus
2. Tegevusaruande 2020 tutvustus, üldkoosoleku kinnitus
3. HUVE- hetkeolukord ja edasised suunad
4. Kutsestandardi areng
5. Näidisõppekava areng
6. 2021 tegemiste plaan
7. Esimesed mõtted infokirjast
8. COVID olukorras toimetulek
9. Jooksvad küsimused
1. Raamatupidaja Triin Jakk tutvustas 2020 majandusaasta aruannet (lisa 1). Anne
Aaspõllu tutvustas revisjonikomisjoni hinnangut (lisa 2) majandusaasta aruandele.
Kontrolli käigus ühingu tegevusega mitteseotud või põhjendamata kulusid ega
dokumenteerimata rahakasutust revisjonikomisjon ei tuvastanud. Revisjonikomisjon
on seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda vigu ning kajastab õigesti

Eesti Kunstikoolide Liidu majandusaasta tegevuse tulemusi ja finantsseisundit seisuga
31. detsember 2020.
OTSUSTATI:
1.1 Ühehäälselt kinnitada majandusaasta aruanne.
2. Kristel Kallau tutvustas liidu liikmetele tegevusaasta aruannet (lisa 3). Eesti
Kunstikoolide Liit lähtub oma tegevuste planeerimisel organisatsiooni põhikirjas välja
toodud eesmärkidest, mis on juhatuse esimehe hinnangul 2020 aasta tegevuskavaga
täidetud.
OTSUSTATI:
2.1 Ühehäälselt kinnitada tegevusaasta aruanne.
3. Kristel Kallau tutvustas HUVE hetkeolukorda ja edasisi suundi. Viimasel ajal on
mitmed HUVE liikmed otsustanud erinevatel põhjustel jääda liidu tööst kõrvale või
selle ajutiselt peatanud. Kristel kinnitas liikmetele, et nii Eesti Kunstikoolide Liit kui
HUVE eesmärk on endiselt huvihariduse katusorganisatsioonide ühiseid huvisid ja
väärtusi esindada. Ta lisas, et hetkel tegeleb HUVE aktiivselt mitmete oluliste
teemadega ning on strateegiliseks partneriks nii Haridus- ja Teadusministeeriumile
kui Haridus- ja Noorteametile (Harno).
OTSUSTATI:
3.1 Võtta info teadmiseks.

4. Kristel Kallau juhatas sisse huvihariduse õpetaja kutsestandardi arengu ülevaate.
Haridus- ja Noorteamet ja Haridus- ja Teadusministeerium kutsusid kokku
katusorganisatsioonide ülese töörühma huvihariduse õpetaja kutsestandardi
väljatöötamiseks. Töörühmal paluti viia läbi analüüs, mille aluseks võeti
noorsootöötaja kutsestandard ja õpetaja kutsestandard. Analüüsi eesmärk oli mõlemat
standardit omavahel võrrelda ja selgitada välja, mis on nendes kummaski standardis
puudu, et nende järgi ei saa mõõta huvikooli õpetaja tööd. Töörühma kuuluvad Eesti
Kunstikoolide Liit, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti
Teadushuvihariduse Liit, Eesti Huvikoolide Liit ja Eesti Erahuvikoolide Liit. K.Kallau
lisas, et töörühm on tänaseks aktiivselt toimetanud kaks kuud ning protsess jätkub. P.
Viirpalu tutvustas liikmetele loodava kutsestandardi sisu, vajalikkust ja eesmärke ja
tõi välja, mis on huvihariduse õpetaja jaoks noorsootöötaja ja õpetaja
kutsestandardites puudu. Liikmed arutlesid huvikooli õpetaja kutsestandardi üle.
OTSUSTATI
4.1 Võtta info teadmiseks.

5. Näidisõppekava protsess on pooleli ning liidu liikmetele on saadetud
ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks töödokument. Pärast vastuste kogumist
lähevad liikmete ettepanekud menetlusse.
OTSUSTATI
5.1 Liidu liikmed saadavad P. Viirpalule oma kommentaarid seoses
näidisõppekava töödokumendiga hiljemalt märtsi lõpuks.
5.2 Järgmine õppekavade seminar toimub aprillis, mille raames koostatakse
pädevus- või valdkonnakavad.
6. K. Kallau tutvustas 2021 tegevuste plaani (lisa 4), liikmed tutvustasid sündmusi,
millega nad on seotud. Sissejuhatavalt andis Kristel ülevaate ka toimunud
sündmustest (Padleti koolitus, õppeülesannete konkursi infotund, kujundava
hindamise koolitus) ja välja kuulutatud konkurssidest (õppeülesannete konkurss,
kunstikonkurss “Amet ja palk”). Järgnevalt tutvustati tulevasi tegevusi ja sündmuseid
(EKKLi strateegiapäevad, disainmõtlemise koolitus, õppekavade esitlemine, Pärnu
Art Week, Inspiratsioonipäevad, õpetajate suvelaager Vasknas, õppeülesannete
seminar ja suvelaagri näituse avamine Märjamaal, NODI, õppeülesannete võidureis,
kunstikonkurss “Kunst, mäng või looming”). Toimus ühine arutelu sündmuste,
tegevuste ning nende võimalike toimumiskuupäevade üle.
OTSUSTATI:
6.1 EKKLi strateegiapäevade kontaktkohtumine toimub võimalusel juunis.
6.2 Disainmõtlemise koolitus kontaktselt toimub võimalusel mai alguses.
6.3 Õppekavade esitlemine lükkub oktoobrisse.
6.2 Liikmed lisavad oma sündmusi ühisesse kalenderplaani.
7. Eesti Kunstikoolide Liidu kuukirja toimetajad Kea Pelapson ja Rita Proos jagasid
esimesi mõtteid värskest Eesti Kunstikoolide Liidu uudiskirjast ja kutsusid liikmeid
üles jagama olulist infot sündmustest või teadetest. Samuti tutvustasid nad veelkord
uudiskirja sisu ja eesmärke. M. Mikk lisas, et koolide direktorid edastaksid uudiskirju
ka oma õpetajatele, sest seal olev info on oluline kõikidele kunstiõpetajatele. K.
Kallau tuletas meelde, et endiselt käib kuukirja nimekonkurss aprilli lõpuni ja kutsus
kõiki üles kuukirjale nime pakkuma.
OTSUSTATI:
7.1 Liikmed saadavad sisendi vastavalt soovile kas infojuhi R. Proosi või liidu
meiliaadressile.

7.2 Uudiskirja nimekonkursi raames saab ettepaneku nime osas saata kas
infojuhi Rita Proosi või liidu meiliaadressile.
8. Liikmed jagasid omavahel mõtteid ja kogemusi COVID olukorraga toimetulekust.
Pakuti välja idee, et liikmeskoolide õpetajad üle Eesti võiksid omavahel kogemusi ja
soovitusi jagada ning et selleks võiks teha zoomis vabas vormis kohtumise.
OTSUSTATI
8.1 Õpetajate COVID-i kriisi juturing zoomis korraldatakse 24. märtsil
algusega kell 12.00. Juturingi veab K. Kallau, kes teeb ühtlasi zoomi lingi.
9. Jooksvad küsimused.
9.1 COVID-kriis on negatiivset mõju omandanud ka koolide eelarvele ja
seetõttu on paljudel keeruline suvelaagrite raames rentida puhkemaju.
Pakutakse välja idee, et koolid võiksid omavahel jagada infot
majutamisvõimalustest kaasliikmetele. Sel viisil saaksid koolid üksteise juures
suvel ööbida ja kulusid optimeerida ehk siis n-ö laagrivahetused.
OTSUSTATI:
9.1.1 R. Proos koostab liikmetele küsimustiku, mille eesmärk on
kaardistada koolide võimalused majutuse pakkumisel ning saadab
seejärel küsitluse laiali. Seejärel koostab ta koondtabeli ja jagab
liikmetega. Tabel tehakse nii, et liikmeskoolid saavad seda jooksvalt
täiendada ja muuta.
9.2 Liikmed uurivad huvihariduse õpetajate vaktsineerimise hetkeseisu. K.
Kallau selgitas olukorda. Harno poolt kinnitati, et huvihariduse õpetajad ei ole
vaktsineerimiskavast välja võetud. Siiski plaanitakse esialgu vaktsineerida
neid huvikoolide õpetajaid, kes puutuvad otseselt kokku õpilastega.
Huvikoolide juhid jäetakse esimesest ringist välja.
OTSUSTATI:
9.2.1 Võtta info teadmiseks.
9.3 Õppemaksud liikmeskoolides seoses piirangutega. Liikmed jagavad
omavahel infot, kuidas kriis on mõjutanud huvikoolide õppemaksusid. Juhatus
tõi välja, et huvikoolid ja EKKL ei saa mõjutada omavalitsuste otsuseid
õppemaksu soodustuste vastuvõtmise osas.
OTSUSTATI:
9.3.1 Võtta info teadmiseks.
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