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1. Tapa muusika-ja kunstikooli arengukava 2025
Ilmar Kald tutvustas hoolekogule Tapa muusika-ja kunstikooli arengukava 2025 projekti.
Hoolekogu liikmed arutasid järgmistel teemadel:
 Kooli arengukava on oma vormilt ühtlustatud valla arengukava projektiga.
 2020. aasta investeeringute summa on 150 000 €. Vaja on teha esimese korruse
renoveerimistööd. Selleks raha ei jätku. Kas jääb aasta 2024? (Mis aasta on valla
eelarvestrateegis?)
 Tuleb arvestada, et Tamsalu filiaali kulud kasvavad veel 4 aastat, sest lõpetajaid seni
ei ole. Kool kestab 7 aastat, täna on avatud 3 aasta lennud.
 Kunstiosakond jätkab senises majas. Uut kohta ei otsita.
Otsustati: Oodatakse arengukava parandusettepanekuid 14.veebruarini.
Parandusettepanekud:
Punkt 3.4.3.: Sõnastada järgnevalt: Kaasajastatud ja turvaline, hästi toimiv muusika ja
kunstiga tegelev Oma Maja Tapal ning kompleksne oma õppekeskus Tamsalus, kus on: ...
Punkt 8 1.4. Õpetajad ja töötajad
Rõhutamaks kooli tugevust oleks ehk hea lisada siia õpetajate (eriala)hariduse tase.
Kuna eelarvestrateegia on aastani 2023, siis jätame investeeringute järgmise etapi ikkagi
aastasse 2024 ja püüame seda kajastada uues eelarvestrateegias.
2. Tapa muusika-ja kunstikooli murekohad

Tamsalu filiaalis on muusikakooli tegevusse suhtumine nagu huvialaringi. Lapsed ei tule tihti
kohale, harjutavad vähem, jätavad mõnikord lausa pilli kahe tunni vahel kooli. Teises
keskkonnas asumine lahendaks selle probleemi. Praegu toimuvad tunnid Tamsalu
Gümnaasiumi erinevates klassides (iga tund võib õpilase jaoks olla erinevas klassis).
Arutati erinevaid võimalusi, kuhu saaks muusikakooli filiaali viia: Kultuurimaja? Vallamaja
(väljaehitamata osa, mida planeeritakse noortekeskusele)? Gümnaasiumi ühe koridori lõpp?
Noortekeskusele planeeritavad ruumid vajab suurt remonti ja kooli esinemisteks oleks vaja
lavaga saali. Saale on aga Tamsalus juba piisavalt.
Kultuurimajas pole head ruumijaotust. Tehti ettepanek uurida kõrge laega ruumi poolitamise
võimalust, et ehitada lisalagi ja väiksemad klassiruumid.
Otsustati:
1. Kutsuda Tamsalu ruumiprobleemi lahendamiseks kokku erinevad huvitaud osapooled2. Aune Suve-Kütt lubas uurida kultuurimaja projekti. Kas on reaalne saada ruume
sinna? Vaja oleks neli kuni viis ruumi.
3. Ilmar Kald lubas uurida, kas gümnaasium saab eraldada mõnes kooli koridoris kooli
jaoks kaks klassi. Ühele klassile ehitataks vaheseinad ja saadaks kaks või kolm
väiksemat ruumi pillitundideks.

3. Tapa muusika-ja kunstikooli remont 2020
Kooli remondiks on raha 150 000 €. Peaeesmärgid olid vahetada katus ja ehitada välja
kaasaegne ventilatsioonisüsteem. Ventilatsioon oli kavas ehitada ainult teisele korrusele, sest
esimene korrus vajab eelnevalt ümberehitamist ja praegu pole mõtet ventilatsiooni sinna
ehitada.
Tapa valla ehitusspetsialist Mati Tamm hindas, et ventilatsiooni ei saa ehitada osade kaupa.
See ei pruugi hakata korralikult tööle. Seepärast plaanitakse selle asemel soojustada tagumine
trepikoda ning kunstiosakonda ehitada lisa wc ja kraanikausid. Lisaks ehitatakse teisele
korrusele juurde üks klass. Hetkel on kunstiosakonnas üks wc pott ja potiga samas ruumis
kaks kraanikaussi. Nii ei saa kasutada kraanikausse, kui keegi kasutab wc-d. Seepärast on
hädasti vaja lahendust.
Koos katuse vahetamisega paigaldatakse ventilatsioonitorud, mis lähevad katuselt keldrisse, et
olla edasiseks ventilatsiooni ehituseks valmis, aga juba ehitatud katust ei peaks lõhkuma.
Otsustati: Jagada hanke detaile hoolekoguga, kes soovib olla hankega kursis.

4. Info

Sel poolaastal pööratakse suurt rõhk puudujatele. Kooli kodukorra järgi on üle
50% puudumistega on koolil õigus õpilane kooli nimekirjast välja arvata. Seda ei tehta siiski
automaatselt, vaid saadetakse koju käskkirjad, milles hoiatatakse, et kui puudumised ei lõppe,
siis lõpeb muusikakoolis õppimine. On väljastatud üsna mitu katseaja käskkirja ja tehtud ka
katseaja pikendamise käskkirju.

Kool on leidnud klaveriõpetaja, kes on huvitatud poole kohaga töötamisest
(vaja oleks küll täiskoormusega õpetajat). Temaga alustatakse läbirääkimisi. Tööle asumise
aeg september 2020. Õpetaja hakkab töötama kaks päeva nädalas.


Tapa Gümnaasiumi algklasside muusikatunde külastatakse pillidega, mida
plaanime sel aastal kindlasti vastu võtta. Püüame leida võimaluse külastada samal viisil ka
Tamsalu algklasside laulutunde


Muusikakooli eelkool algab 31. märtsil 2020 Tapal.


Sisseastumiskatsed korraldatakse sel aastal kindlatele pillidele vastuvõtmiseks.
Kooli poolt otsustatakse, mis pille on võimalik õpetada ja laps kandideerib ainult ühte
vastavat pilli õppima. Kui mõnel pillierialal jääb vabu kohti, siis pakutakse neid õpilastele,
kes ei saanud katsetel sisse. Nii suurenevad Tamsalu õpilaste pilliõppe võimalused. Kui pilli
õpetatakse vaid Tapal ja Tamsalust saab konkreetset pilli õppima asuda üks või kaks õpilast,
siis hakkavad nad käima pilliõppe tunnis Tapal. Solfedžo toimub Tamsalus. Kui Tamsalust
saab ühte pilli õppima üle kahe õpilase, siis korraldatakse õpetaja sõit Tamsallu.
Täpne kord töötatakse välja mai kuuks, kui avalikustatakse uued katsete tingimused

Õpilaste poolt on avaldatud soovi õppida graafilist disaini. Loodetakse välja
ehitada ja sisse seada klassiruum viie arvutiga. Õpe avatakse 2021. aastal. Isamaaliit annetas
6000 eurot „katuseraha“ arvutite ostmiseks. Vaja oleks 7500 – 8000 eurot. Puudu jääv raha
otsitakse kooli eelarve väliselt (KULKA). Samas klassis saaks solfedžoõppe raames õpetada
ka noodigraafikat.
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