Eesti Teatriliidu volikogu koosolek 10. detsembril 2015 algusega kell 15.30 – 17.00.
Osavõtjad: Kersti Heinloo (Eesti Draamateater), René Soom (RO Estonia), Tõnn Lamp
(Tallinna Linnateater), Triinu Leppik (RO Estonia, volikiri Jaanika Suurmetsale, Karmen Puis
(Vanamuine), Tiina Mälberg (Rakvere teater), Ain Miilberg (Endla), Tiina Tõnis (Näitlejate
liit), Allan Kress (Lavastajate liit); Arthur Arula (lavastuskunstnike liit), Jaanika Suurmets
(Kutseliste Tantsijate Loomeliit), Liina Laigu (Tehniliste Töötajate Ühendus), Külli Root
(Tehniliste Töötajate Ühendus), Riina Oruaas ( Teatrikriitikute ja –uurijate ühendus), Roland
Leesment (volikirjaga Ain Lutseppale), Juris Žigurs (Teatriseenioride juhatus), Ain Lutsepp
(Teatriliidu juhatuse ja volikogu esimees), Riina Viiding (vastutav sekretär).
Juurde kutsutud Guido Viik ( raamatupidaja ülesannetes), Annika Visnapuu ( Teatriliidu
pearaamatupidaja), Haldi Ojamaa (Teatriliidu jurist), Peet Põder (Arhitekti-ja inseneribüroo
Esplan).
Päevakorras:
1. 2016. a. eelarveprojekti kinnitamine. Guido Viik. Lisatud.
2. 2016.a. tegevusplaani tutvustamine. Riina Viiding. Lisatud.
3. Koolimäe renoveerimisplaani tutvustamine. Peet Põder.
Volikogu kinnitas juhatuse poolt esitatatud 2016. aasta eelarve ja tegevusplaani.
1. Eelarve on koostatud 2015. aasta mahtu aluseks võttes. Suurendatud on liikmemaksude osa,
püüame koostöös erialaliitudega liikmaksude laekumist parandada. Liikmemaksud
(kaetakse töötajate palgad) ja majandustegevus ( saalide, tubade rentimine, raamatute
müük) on liidu peamised sissetuleku allikad. Kultuurkapitali toetus on sihtotstarbeline ning
selle kaudu rahastatakse teatrivaldkonna toetustegevust (aastaauhindade stipendiumid,
žüriide aastaringne tegevus, 3 kalmistu hooldamine, tervisetoetused liikmetele,
kirjastamine). Aastaauhindade Theodori silma valmistamist toetab Kultuuriministeerium.
Puhkemajadest töötab 2016. aastal Laheküla, Koolimäel alustatakse renoveerimistegevust,
riigihange ehitaja leidmiseks kuulutatakse välja märtsikuus. Ettepanek renoveerimisprojekti
juhtimiseks on tehtud Aivar Mäele, RO juhile. Projekti läbiviimise aeg on 01. 02. 2016 –
01. 05. 2017.
2.Koolimäe loomemaja renoveerimisplaani tutvustas projekti juht Peet Põder (Arhitektuuri ja
inseneribüroo „Esplan“).
Omaaegne palkidest koolimaja on ehitatud talgute korras 30. aastatel. Kui Teatriühing 1964.
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Renoveerimisprojekt on olnud üleval 10 aastat. Esimene projekt sai valmis 2008. Kuid
majanduslanguse ajal ei olnud võimalik mõelda ehitustööde alustamise peale. Teatriliidu
esialgsed soovid olid tagasihoidlikumad. Maja oli arvestatud kasutamiseks ainult suveperioodil.
Nüüdse täiendatud projekti ülesanne oli
maja taastada, korrastada ja ühtlasi täita
tuletõrjenõudeid. Selleks pidime maja otsa projekteerima uue trepikoja, millega kaotati ära
maja sisemuses olev ühendustrepp.
Praegune projekt on lahendatud selliselt, et vajadusel saab kasutada maja täies mahus ka ka
talveperioodil. Kuid, kui nõudlust täiemahulise kasutuse järele ei ole, saab 1. korrust kasutada
iseseisvalt. 2. korrusel on nö valveküte, et maja läbi ei külmuks. 2. korrusele pääseb

eraldiseisvalt trepi kaudu, mis on nüüdseks majast
väljapoole toodud.
Tubade mõõdud on nõuete järgi: 2-kohaline 12 m2, 3-kohaline 15 m2. Toad on erinevate
suurustega. Ette on nähtud lammutada seinu ja teha vaheustega toad nõuetekohase suurusega.
Kütteks on praegu planeeritud õhk-vesi küte, mis on efektiivne temperatuurini kuni miinus 15.
Kuid tellija, Teatriliit on mõelnud ka maakütte peale, mis on hilisemal kasutamisel
ökonoomsem kui õhk –vesi küte. Praegu teeme projekti lisandust, muudatust maakütte variandi
jaoks. Maja on soojustatud terves ulatuses, st katusealane ja 1. korrus (ka vundament).
Kommunikatsioonid on lahendatud nii, et neid on võimalik kasutada ka talvisel ajal. 1. korruse
suurt tubade-esist ala (60 m2) võib kasutada ka prooviruumina, tubadel on ees nn detsibelluksed, helitugevuse summutamiseks. Spetsiaalseks prooviruumiks ja raamatukoguruumiks on
mõeldud praegune perenaise eluruum (30 m2).
1. korrus: 3 kolmest tuba, 1 kahene ja 2 ühest tuba. Kokku on 1. korrusel 14 voodikohta.
Olemasolev majapidaja korter on muudetud raamatukoguks ja prooviruumiks. Kokku 33 m2.
Plekkahi küll lammutatakse, kuid asemele on planeeritud kamin. Keskel oli varem ülesmineku
trepp, mis lammutatakse, omaette trepikoda, mille keldrisse teeme soojatootmise jaoks
ettenähtud seadmed, veeboilerid. Õhkkütteagregaat tuleb õue ja see toodab energiat õhkkütte
jaoks majas. 1. korrusel on põrandaküte, 2. korrusel radiaatoriküte.
2. korrus. Praegune istumiskoht, televiisorituba jääb istumiskohaks, kuid väiksemaks.
Tube: 2 kolmest ja 6 kahekohalist (saab lisada ühe lisavoodi, sobiv perekondadele) ja 1 ühene
tuba.
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2. korrusel on radiaatoriküte. Igal korrusel on ühiskasutuses dušid ja WC-d. Mõlemal korrusel
on köögiplokk.
Saun ja abihoone.
Sauna katus vahetatakse, sisemus korrastatakse. Abihoone vahetatakse katusekate, sisemus
korrastatakse, teisel pool asuv puukuur säilitatakse sauna- ja kaminapuude jaoks. Kaev
renoveeritakse, ehitatakse soojaks.
Asendiplaanist. Krundile tuleb piire, mõõdistatud on 6 autokohta + invakoht.
Tuletõrje veevõtukoht tuleb ehitada nõuetekohaseks.
Kui otsustatakse maakütte kasuks, siis võetakse kasutusele selleks kohandatud projekt.
Ehitusloa taotlus on nüüdseks saadetud Vihula vallavalitsusele.
Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Koosolekut juhatas Ain Lutsepp, esimees
Koosolekut protokollis Riina Viiding, vastutav sekretär

