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TEGEVUSARUANNE 01.01.2016–31.12.2016

Aruandekohustuslase nimetus: HEINO ELLERI nim TARTU MUUSIKAKOOL
Aadress: LOSSI 15, TARTU 51003
Telefon: 7 423 705
E-post: kool@tmk.ee
Interneti kodulehekülg: www.tmk.ee
Kutseõppeasutuse nimi
Direktor
Pidaja, tema aadress
Õpilaste arv
Personali arv
Pedagoogilise personali arv

Heino Elleri nim Tartu Muusikakool
Kadri Leivategija
Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18 Tartu
345
30
92 + 10 käsunduslepinguga

2016 a eelarve jaotus:
Üldeelarve
Personalikulud
Majandamiskulud
Kutseeksamid

1 687 748,22
1 005 505,08
585 834,64
150,50

Eelarvelised toetused:
sh koolitoit
sõidutoetus
õppetoetus

14 108,00
12 000,00
70 150,00

Missioon

•

Muusikahariduse jätkusuutlik areng läbi kvaliteetse ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise õppe.
Visioon

•

Elleri kool on uuendusmeelne ja tunnustatud muusikahariduse kompetentsikeskus, mis toetub
kolmele üksteisega tihedalt seotud sambale:
•
•
•

muusikaalane kutseharidus
täienduskoolitus
loomemajandus
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ÕPPETEGEVUS
2016 a oli lõpetajaid 30, nendest 21 kutsekeskhariduse õppekavadel ja 9 kutseõpe keskhariduse
baasil õppekavadel.
Kutseeksamite sooritamine
Aruandeperioodil ei olnud akordioni erialal lõpetajaid, kõik kooridirigeerimise eriala lõpetajad (3)
on kutseeksami sooritanud.
Lõpetajate edasine tegevus
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 12
Tartu Ülikool VKA 2
Tartu Ülikool 5
Tallinna Ülikool 1
Tallinna Tehnikaülikool 1
Mainor 1
Göteborgi Ülikool 1
Antwerpen Konservatoorium 1
vabakutseline muusik 3
kaitseväe orkester 1
mitte erialasel tööl 2
Hinnang kooli panusele elukestva
arendustegevuste tulemuslikkusele:

õppe

strateegia

eesmärkidesse,

sh

kokkuvõte

Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli üldeesmärk on tagada õppijate vajadustele ja võimetele
vastav kvaliteetne, paindlik ja mitmekesiste valikutega muusikaalane kutseõpe.
Meil õpivad kõrge õpimotivatsiooniga, loovad ja ettevõtlikud õpilased, kes rakenduvad edukalt
loomemajanduse valdkonnas juba õpingute ajal. Koolielu korraldab pidevat arengut väärtustav
ning uuendusmeelne tugipersonal. Meie vilistlaste tagasiside meilt saadava hariduse kvaliteedile
ning ootustele on jätkuvalt väga hea. Oleme oma kontserdi- ja loometegevusega oluliseks
koostööpartneriks Tartu kultuurimaastiku arendamisel ja sündmuste korraldamise protsessides.
Meie rahvusvahelise praktika läbinud õpilaste osakaal on aruandeaastal kasvanud, nagu ka
vabariiklikel kutsevõistlustel/konkurssidel osalejate arv.
Jätkuvalt toimib edukalt tulevikumuusikute programm (aruandeaastal osales kevadsemestril 9 ,
sügissemestril 8 ning õpinguid jätkas kevadistest õpilasest 4 noort andekat muusikut, kokku aasta
jooksul 17 õppurit) ja alates sügisest 2016 on käivitud ka Elleri Akadeemia - arenguprogramm,
mille raames pakutakse meistrikursusi keskastme õppuritele ja nende pedagoogidele koostöös
maailmas tunnustatud tippinterpreetide ja –pedagoogidega. Eesmärk on kaasata
külalisõppejõududena eelkõige Lõuna-Eestist pärit rahvusvahelise kogemusega interpreete ja
pedagooge, anda edasi nende kogemusi ja neid kodukohaga taas ametialaselt siduda.
Sihtrühmaks on Elleri kooli, Otsa kooli, Tallinna Muusikakeskkooli, Liivimaa ja teiste Eesti
muusikakoolide, tulevikus ka naaberriikide muusikakoolide õppurid ja pedagoogid.
4

Aruandeaastal on täienduskoolituse raames toimunud mitmeid koolitusi (10 erinevat õppekava,
kokku ca 125 koolitatut). Populaarseimad koolitused hõlmasid teemasid: esinemisärevusega
toimetulek muusikaõppes, Alexanderi tehnika, Noodigraafika ja digipädevused, pilvetehnoloogiad.
5.-6.veebruaril viisime läbi rahvusvahelise konverentsi "Muusika ja inimeseks olemine". Kahel
päeval tehti kokku 10 ettekannet (sh 3 rahvusvahelistelt eriala tippspetsialistidelt), viidi läbi
telesaate MI avalik salvestus ja muusikaharidust laiemalt puudutavad diskussioonipaneelid.
Kool on tegelenud väljundipõhiste õppekavade koostamisega, mis rakenduvad 2017/2018
õppeaastal. Seejärel on planeeritud avada õppekava töökohapõhise õppe võimaldamiseks 5. taseme
jätkuõppe raames muusika huvikoolide instrumendiõpetajatele. Pilootprojektina oleme alustanud
koostööd Tartu linnavalitsuse ja Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga kahe kooli ühise õppe
korraldamiseks ning vastav koostööleping on tänaseks sõlmitud. Ühise õppekavaga alustame 2017.
aastal.
Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv:
Kool on jätkuvalt taganud õpilaste tugisüsteemide töös hoidmise: abiõpetaja, täiendav keeleõpe,
psühholoog. Individuaalne õppekava koostati ühele õpilasele, tugiteenuste kättesaadavus tagatud
kogu õppeaasta kestel. VÕTA`t rakendati 29 õpilasel.
Ettevalmistuskursustel osales 13 õpilast, neist hiljem kandideeris kooli sisseastumiseksamitel 9
õpilast st 69,2% kursuslastest. Sisse sai ja õpinguid alustas I kursusel 3 õpilast.
Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus:
Ettevõtlusõppe edendamine (sh praktika sidumine õpilaste kontsertkorraldusega).
Äriplaani koostamine ja avalik kaitsmine ettevõtlusõppe raames on kohustuslik kõikidele
õpilastele, külalislektorina kaasasime õppesse tunnustatud loomemajanduspraktiku J.-M. Kõlar’i.
Aastal 2017 on planeeritud projekt ettevõtlusõppe mitmekesistamiseks.
Parimatele õpilastele välismaal praktika sooritamise võimaldamine.
Rahvusvahelistel konkurssidel osales 42 õpilast, auhinnalisi kohti pälvis 24 õpilast. Võrreldes
eelmise aruandeaastaga on konkursil osalenud õpilaste osakaal suurenenud. Iga-aastasel
Scheersbergi (Saksamaa) muusikanädalal osales 10 õpilast. 1 kooridirigeerimise eriala õpilane
läbis semestri külalisõpilasena Saksamaal Heidelbergis kirikumuusika kõrgkoolis Hochschule für
Kirchenmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden`is. Õpilased osalesid FeSTaRi
kammermuusika festivalil Soomes ja ECMTA poolt korraldatud festival-konkurssidel.
Digipööre elukestvas õppes (sh digioskuste arendamine, õppe digitaliseerimine jm):
Tehnikapark. Laiendasime arvutiklassi kaheksa töökohani (enne 5). Samuti ostsime sinna moodsa
dataprojektori, millega edastame pilti ja heli ka juhtmevabalt.
Digivahendid. Laiem kasutuselevõtt: Google Classroom. Uue tarkavara kasutuselevõtt:
noodistamistarkvara Flat.io
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Haridustehnoloogi ja õppejuhi koostöös käivad ettevalmistused et jõuda Google Classroom’i
suurema kasutamiseni järgmiseks õppeaastaks. Haridustehnoloog koolitas individuaalse õppe
vormis kümme õpetajat (4/5 sihtgrupist).
Aruandeaastal avati keskkond, töövahendid - Google Slides, Google Sites (veebilehed, õpiveebid).
Jätkuvad koolitused töötajatele-õpetajatele-õpilastele.
Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid:
Elleri koolis töötavad pädevad ning motiveeritud õpetajad, kes lisaks pedagoogitööle on
tunnustatud tegevmuusikud ja/või praktikud erialase arendustöö valdkonnas.
Õpetajad ja kooli töötajad on osalenud aktiivselt erinevatel täienduskoolitustel, saadi
kõrgetasemelist erialast enesetäiendust ka rahvusvaheliselt tunnustatud tippinterpreetidepedagoogide poolt läbiviidud meistriklassides.
Korraldati rühma- ja individuaalkoolitusi ja nõustati töötajaid Google Classroom’i
kasutuselevõtuks. Õppematerjale esitatakse läbi uue infosüsteemi ja kooli Moodles’i. Aasta
jooksul osales erinevatel e-õppe alastel koolitustel 39 kooli töötajat. Administratsioon on
igapäevase töö korraldusel üle läinud pilveteenusele.
2016. a toimus kokku 69 kontserti. Neist Tartu linnaruumis (Tartu Raekoda, Linnamuuseum,
Pauluse kirik, Jaani kirik jne) toimus 10 kontserti, ülejäänud kooli saalides. Õpetajate
klassikontserte oli neist 39. 34% toimunud kontsertidest olid suuremahulised, toimudes festivali,
meistriklassi lõppkontserdi või koolidevahelise koostöö raames.
Kohtusime muusikatehnoloogia õpet rakendavate koolide esindajatega (Ventspilsi Muusikakool,
Tampere Rakenduskõrgkool), vahetasime kogemusi ning kogusime oskusteavet kontseptsiooni
väljatöötamiseks ja rakendamiseks Elleri koolis. Helistuudio arendamise osas konsulteerisime
rahvusvahelise spetsialisti Robert de Godzinsky’ga.
Muusikateooria osas on kool panustanud Diginoodivihiku ehk muusikateooria simulaatori
arendusse, kogudes õpetajatelt ja õpilastele tarkvaraarenduseks vajalikku sisendit. Tarkvara asub
2017. a arendama HTM-i vastava hanke võitja.
2016. a jooksul võtsime jõulisemalt kasutusele õppeplatvormi Google Classroom (mh saab jagada
õppematerjale ja ülesandeid, (nt digitöölehti).
Muu koostöö huvipooltega ja panus piirkonna arengusse:
Korraldati 69 avalikku kontserti, kuulajaskonnaks ~ 7000 inimest.
Jätkus koostöö seniste koostööpartnerite Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli, EMTA, Tallinna
Muusikakeskkooli, Eesti Muusikakoolide Liiduga konkursside, meistriklasside, kontsertprojektide
korraldamisel ja õppejõudude vahetusel. Ühistööna ja Elleri kooli koordineerimisel viidi läbi 6
konkurssi/muusikapäeva. Vabariikliku tähtsusega suuremad konkursid olid Tšellofestival, VIII
Noorte Pianistide konkurss, ESTA konkurss-festival. Konkurssidel osales ~ 450 noort interpreeti.
EMTA-ga ühiseksami erialas sooritas 15 õpilast, muusikateooria testi 12 õpilast.
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Muusikatehnoloogia õppe arendamise osas teeme koostööd Tampere rakenduskõrgkooli ja
Ventspilsi Muusikakooliga.
Liitusime Euroopa muusikaakadeemiate, konservatooriumite ja kõrgkoolide liiduga (AEC),
osalesime aasta kongressil Göteborgis. Õpilased osalesid Scheersbergis toimuval SaksaSkandinaavia muusikanädala õppelaagris. Kool osaleb igal aastal aktiivselt ECMTA (Euroopa
Kammermuusika Õpetajate Ühendus) ja EMU (Euroopa Muusikakoolide Liidu) tegevustes. Kolme
kooli koostöös (Riia, Eller ja Espoo) toimus 20ndat korda kammermuusika festival FeSTaRi (sel
aastal toimus Espoos).
Teiste olulisemate arengute kirjeldus:
Väliala väljaehitamine. Valmis eskiis. Alustati väliala ehitustööde planeerimisega ja väljastati
projekteerimistingimused. Tekib juurde täiendav praktikakoht kevad- ja sügisperioodiks, mis
laiendab õpilaste praktika teemasid, luues võimaluse katsetada esituskunsti välitingimustes, tagab
lõpetajate mitmekülgsema ettevalmistuse ja võimaldab loomemajandusalast praktikat.
Muusika- ja haridusvaldkonnaga seotud konverentside, seminaride, tunnustusürituste
algatamine ja korraldamine:
Korraldasime 2-päevase rahvusvahelise konverentsi “Muusika ja inimeseks olemine”, soovides
algatada aktiivse arutelu muusikahariduse teemadel ühiskonnas, kaasates diskussiooni
laiapõhjaliselt erinevaid sihtgruppe, sh arvamusliidreid ja otsustajagruppe. Soovime olla
tunnustatud muusikahariduse pakkuja ja edendada muusika- ja haridusvaldkonda aktiivselt.
Tegevuste eesmärk on mõjutada ühiskonna suhtumist muusikasse kui kunstiliiki ja propageerida
muusikaharidust, tagada selle kättesaadavus.
Kool on muusikahariduse eestvedaja ja arendaja Lõuna-Eestis.
Teist aastat on kool hoidnud töös andekate noorte muusikute arenguprogrammi
“Tulevikumuusikud”, mis pakub täiendavat erialast õpet andekatele noortele Lõuna-Eesti muusika
huvikoolide õppuritele ja mentorlust nende õpetajatele. 2016. a osales programmis kokku 17
õppurit Ugandi piirkonna erinevatest muusikakoolidest. Korraldame metoodikapäevi,
täienduskoolitusi, meistriklasse, eesmärgiga anda Lõuna-Eesti muusika huvikoolide õpetajatele
uusi metoodilisi teadmisi ning panustame, et huvikoolide parimad muusikaerialade lõpetajad
jätkaksid õpinguid Elleri koolis.
Kooli kodulehe, siseveebi ja pilveplatvormi arendamine.
Teeme ettevalmistusi, et aastal 2018 minna üle uuele kooli kodulehele, mis sisaldab mh
ingliskeelset informatsiooni. Arenguhüpet pidurdab ressursside nappus. SA Innove poolt
ettenähtud meetmed ja rahastus kutseõppe populariseerimiseks on osaliselt meile sobivad (valmis
asjakohane kooli virtuaaltuur) ja toetavad kommunikatsiooni väljapoole, paraku osad seatud
tingimused välistavad rahastuse muusika valdkonnas kriitiliste vajaduste osas (visuaalse
tervikidentideedi väljakujundamine on meie koolile kriitiliselt vajalik, samas taotlust ei
rahastatud).
Saadud toetused 2016 (kokku 108 275 €)
•

Eesti Kultuurkapital 21 600,00

•

Kultuuriministeerium 4 000,00
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•

HTM Hasartmängumaksu Nõukogu 3 450,00

•

Tartu Linnavalitsus

•

Tartu Linnavalitsus 70 000,00 (invest.)

•

ILOP 3 220,00

•

Kooriühing 1 540,00

•

KIK 715,00

3 750,00

MAJANDUS, HALDUS
2016 tehtud remonditööd ( kokku: 10 787 € )
•
•
•

Tubina saali rõdu topeltuksed 2 194,00
A korpuse fassaadi remont 7 518,00
Tubina saali parketi hooldusremont 1 075,00

2016 ostud ( kokku: 1 988,10 € )
•
•
•

Noodistamistarkvara Sibelius uuendamine j a litsentside arvu suurendamine 750,00
Kahe videotöötlusarvuti soetamine 482,10
Juhtmevaba pildi- ja heliedastust võimaldava projektori soetamine arvutiklassi 756,00

Hinnang
H. Elleri nim Tartu Muusikakool täitis endale seatud eesmärgid ja ülesanded. Olulisim on
koostöökokkuleppe sõlmimine Tartu linnavalitsuse ja Poska Gümnaasiumiga kahe kooli ühise
õppe korraldamisel alates 2017/2018 õ.a.
Eelarve aga ei võimalda rahastada arengut vajalikult määral ega garanteeri jätkusuutlikkust
(Tulevikumuusikute mentorprogramm, Elleri Akadeemia arenguprogramm, IT- ja digivahendite
hankimine, rahvusvaheline koostöö - osalemine rahvusvahelistes meistriklassides, konkurssidel
jne). Peame pidevalt otsima projektipõhist lisarahastust, et võimaldada õpilastele mitmekesist
praktikat ja leida vahendeid töötajate pädevust tõstvateks koolitusteks (sh rahvusvaheline praktika
ja koolitused).
Jätkuvalt on tungiv vajadus õpilaskodu järele. Elleri kool jätkab koostöös HTM-ga õpilaskodu
rajamiseks võimaluste otsimist. Andekad noored Lõuna-Eesti muusikud suunduvad õppima
Tallinna Muusikakeskkooli, sest seal on ühiselamu võimalus. Võimaluse puudumine pakkuda
õpilastele elamispinda pärsib tugevalt meie kooli arengut ning annab teistele muusikavaldkonna
koolidele selge konkurentsieelise.
Kadri Leivategija
Direktor
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BILANSS
Eurodes sendi täpsusega

31.12.2016

31.12.2015

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Muud nõuded ja ettemaksed

3 979 518,21
23 133,69
0,00
23 133,69

4 493 293,23
291 541,35
23 312,36
268 228,99

Põhivara
Materiaalne põhivara

3 956 384,52
3 956 384,52

4 201 751,88
4 201 751,88

Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused

3 979 518,21
224 767,49
18 995 22
70 658,37
118 155,32
16 958,58

4 493 293,23
394 088,82
7 793,51
66 859,37
51 926,94
267 509,00

Netovara

3 754 750,72

4 099 204,41
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2016

2015

83 030,10
22 207,55
57 372,55
3 450,00

308 728,88
11 937,80
296 791,08
0,00

Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

–1 984 882,11
–78 751,50
–1 409 511,83
–213 024,99
–30 388,93
–253 204,86

–1 919 520,11
–79 246,63
–1 381096,01
–210 027,79
–68 645,40
–180 504,28

Tegevustulem

–1 901 852,01

–1 610 791,23

Aruandeperioodi tulem

–1 901 852,01

–1 610 791, 23

1 901 852,01

1 610 791,23

TULEMIARUANNE
Eurodes sendi täpsusega
Tegevustulud
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud

Siirded
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE

H.Elleri nimeline Muusikakool
Liik
Esialgne
eelarve 2016

muudatused
2016.a

Lõplik eelarve
2016

2016 täitmine

404 997,79

404 997,79

-1 666
536,00

-174 791,29

-1 841 327,29

0,00

404 997,79

404 997,79

Tegevuskulud
-1 666
kokku
536,00
10
Arvestuslikud
-342,00
kulud
20
Kindlaksmääratud
-1 645
kulud
594,00
40
Tuludest sõltuvad
-20 600,00
kulud
1. Programm: Pädevad ja motiveeritud õpetajad
ning haridusasutuste juhid
Tulud

-174 791,29

-1 841 327,29

0,00

-342,00

-547,77

-205,77

0,00

-42 154,22

-1 687 748,22

-1 654 781,83

32 966,39

-32 137,54

-132 637,07

-153 237,07

-71 420,76

81 816,31

-85 266,30

TEGEVUSKULUD KOKKU

0,00

üle viidud
2017.a

0,00

TULUD KOKKU

404 997,79

Tegelik
eelarve
miinus lõplik
eelarve

0,00

-1 726 750,36 114 576,93 -117 403,84

Tulemusvaldkond: HARIDUS
Tulud

Tegevuskulud
kokku
20
Kindlaksmääratud
kulud
7. Kutseharidusprogramm

404 997,79

0,00

0,00

-1 726 750,36 114 576,93 -117 403,84

0,00

0,00

-997 904,00

5 398,92

-992 505,08

-980 217,64

12 287,44

-12 287,44

-997 904,00

5 398,92

-992 505,08

-980 217,64

12 287,44

-12 287,44

0,00

395 754,19

395 754,19

395 754,19

0,00

-668 417,00

-174 461,11

-842 878,11

-342,00

0,00

-342,00

-547,77

-205,77

0,00

-647 475,00

-47 617,64

-695 092,64

-674 414,19

20 678,45

-19 850,10

0,00

-567,64

-567,64

-567,64

0,00

0,00

0,00

-4 000,00

-4 000,00

-4 000,00

0,00

0,00

-8 800,00

-92 625,00

-101 425,00

-32 157,11

69 267,89

-69 267,89

-11 800,00

-29 650,83

-41 450,83

-8 493,85

32 956,98

-32 956,98

0,00

5 793,60

5 793,60

5 793,60

0,00

-215,00

-5 729,10

-5 944,10

-215,00

64,50

-150,50

0,00

-5 793,60

-5 793,60

Tulud

0,00

3 450,00

3 450,00

3 450,00

0,00

Tegevuskulud
kokku

0,00

0,00

0,00

-3 449,99

-3 449,99

Tulud
Tegevuskulud
kokku
10
Arvestuslikud
kulud
20
Kindlaksmääratud
kulud
40
Tuludest sõltuvad
kulud
42
Tuludest sõltuvad
kulud
43
Tuludest sõltuvad
kulud
44
Tuludest sõltuvad
kulud
9. Täiskasvanuhariduse programm
Tulud
Tegevuskulud
kokku
20
Kindlaksmääratud
kulud
40
Tuludest sõltuvad
kulud
10. Noortevaldkonna programm

11

-720 180,56 122 697,55 -122 074,97

-22 902,17 -16 958,07
-150,00

16 958,57

0,50

0,00

-22 752,17 -16 958,57

16 958,57

0,00

43

Tuludest sõltuvad
kulud

0,00

0,00

12

0,00

-3 449,99

-3 449,99

0,00

