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Protokoll.
Osalesid:
1) Kristjan Mändmaa, Viljandi Kunstikooli direktor
2) + volitus Jõgeva Kunstikooli direktorilt Kaia Lukatsilt.
3) + volitus Põltsamaa Kunstikooli õpetajalt Katrin Tamm-Kuusikult.
4) Lemmi Paul, Viljandi Kunstikooli õpetaja
5) Anne Aaspõllu, Märjamaa Kunstikool
6) + volitus Maiu Linnamägilt, Märjamaa Kunstikoolist
7) Aarne Hanni, Kohtla-Järve Kunstide Kool
8) Liia Leppik, Võru Kunstikooli direktor
9) + volitus Margit Mikult, Kose Kunstikooli direktorilt
10) Aadi Tegova, Tartu Lastekunstikooli direktor
11) Toomas-Vahur Lihtmaa, Tallinna Kunstikooli direktor
Koosolekut juhatas Eesti Kunstikoolide Liidu (EKL) juhatuse aseesimees Kristjan
Mändmaa.
Päevakorrapunkt 1.
Majandusaasta astaaruande kinnitamine
Kristjan Mändmaa (KM) ja Liia Leppik (LL) tutvustasid osalejatele 2013 ja 2014
majandusaasta aruandeid.
Toomas-Vahur Lihtmaa (TVL): Kulud võiks olla edaspidi täpsemalt lahti kirjutatud.
Üldsaõnalised väljendid „Muud kulud“ jäävad segaseks. .
KM: Palun majandusaasta aruanded kinnitada.
Kõik osalejad hääletasid poolt.

Päevakorrapunkt 2.
EKL põhikirja arutelu
Kristjan Mändmaa ja Liia Leppik tutvustasid osaljetaele juhatuse tegevust uue
põhikirja projekti koostamisel. Põhikirja projektile küsiti koostamise ajal
kommentaare Pärnu- ja Viljandimaa arenduskeskustest ja juristilt.
KM: Põhikirja tekstis on veel sees üsna palju sellist, mis on kopeeritud seadusest,
kuigi seda ei pea seal olema. Oleme jätnud need kohad alles lugemise hõlbustamiseks
ja selguse huvides.
TVL: Võiks olla õhuke põhikiri ja lisaks põhjalike kommentaaridega eraldi
dokument.

Pikemalt arutati liikmelisuse küsimust. KKEK-i põhikirjas oli lubatud nii era- kui ka
juriidiliste isikute liikmelisus. Põhikirja praeguses projektis olid lisaks nimetatud veel
toetajaliikmeid ja auliikmeid. Põhikirja konsulteerinud juristid soovitasid siiski alles
jätta ainult juriidilised isikud.
Aarne Hanni (AH): EKKLi nimi tuligi sellest, et juba alguses oli probleem füüsilistejuriidiliste iskutega. Ei saanud Kunstikoolide Liiduks nimetada, kuna selles osalesid
ka ükskikisikud.
LL ja TVL: Toetame, et oleks ainult juriidilised isikud – koolid. Tegemist on ikkagi
koolide liiduga.
KM: Samas tahaks, et kõik valdkonnainimesed - sh näiteks kunstiõpetajad, kes
põhikoolides kunstiringi teevad, saaks osa nii infotst kui tegevustest. Nii oleks liidu
kandepind laiem ja valdkond areneks.
Aadi Tegova (AT): Toetan seda mõtet. Hiljutisel huvihariduse-teemalisel koosolekul
Tallinnas ütles Urmo Reitav, et eesmärgiks võiks olla üks suur huvihariduse liit.
Huvitegevus on huvihariduse osa. Selle suure liidu juhatuses oleksid siis erinevate
valdkondade esindajad. Kogu kunsti-huviharidust võiks seal esindada üks inimene.
TVL: Juriidiliste isikute kõrval saavad ju liidul olla toetajaliikmed.
KM: Jurist arvab, et ka toetajaliikmeid poleks õige alles jätta. Liikmed olgu kõik
võrdsed, võrdsete õiguste ja kohustustega. Igal liikmel (koolil) üks hääl.
AT ja TVL: Nõus.
AT: Praegustele eraisikust liikmetele tuleks anda üleminekuaeg 2015 lõpuni, et kool
läbi kohaliku omavalitsuse ametlikult liikmeks vormistataks.
TVL: Liidu töös osaleda ja koosolekutel kuulata saaksid ju siiski kõik soovijad.
AT: Koosolekutel saaks eriti oluliste küsimuste puhul korraldada kõigi kohalviibijate
hulgas näiteks „soovitavaid hääletusi“, mis aitaksid lõpliku otsuse tegijatel selgusele
jõuda.
TVL: Kas liidu „liikmena“ mõistame siis mitte kooli, vaid kohalikku omavalitsust ja
selle esindajat?
LL: Jah, liikmeks astub kooli pidaja, näiteks kohalik omavalitsus, linnapea või
vallavanema isikus, aga liidu töös osalema volitatakse kunstikooli direktor või mõni
teine kooli töötaja.
Peale pikemat arutelu liikmelisuse ja muude punktide osas pani koosoleku juhataja
põhikirja projekti hääletusele.
KM: Palun käesolev põhikirja projekt kinnitada.
Poolt: 10 häält
Üks osaleja ei hääletanud.

Päevakorrapunkt 3
Liikmemaksu suurus
KM: Ettepanek on kinnitada EKLi liikmemaksu suuruseks alates 2016. eelarveaastast
50 eurot aastas ühe liikme kohta sõltumata õpilaste arvust vastavas koolis.
TVL: Kas peaks olema kirjas ka see, et liikmemaksu aasta jooksul ei muudeta?
KM: Põhikirja seda ei paneks. Muutmise, näiteks vähendamise, vajadus võib tekkida,
aga sel juhul tuleb see igal juhul liikmetega läbi rääkida ja üldkoosolek kinnitab
otsuse.
Anne Aaspõllu (AA): Muutmist on ka varem olnud - otsustasime ühel hetkel
liikmemaksu enam mitte korjata, kuna aktiivset tegevust ei toimunud.
AT: Teen ettepaneku, et liikmemaksu tasumise uue korra koostab esimesel korral
juhatus.
AH: Millal see tuleb?
AT: Kuu jooksul plaanime saata tutvumiseks.
KM: Palun kinnitada EKLi liikmemaksu suuruseks alates 2016. eelarveaastast 50
eurot aastas ühe liikme kohta. Liikmemaksu korra koostab esimesel korral juhatus.
Kõik osalejad hääletasid poolt.

Päevakorrapunkt 4
Muud küsimused
Kose Kunstikooli projekt - istme/tooli disain.
Liia Leppik andis ülevaate Margit Miku ja Kose Kunstikooli ideest korraldada
koostöös puiduettevõtetega üle-Eestiline istme või tooli disainimise projekt.
KM: Juhendajaid leiaks – näiteks EKA disaini- ja sisearhitektuuri tudengid. Oletan, et
ideega võiksid kaasa tulla ka teised Eesti puidufirmad. Toetust võiks küsida Riigi
metsamajandamise keskuselt ja ka EASilt. Kaaluda võiks ka seda, kas materjali osas
maksabki osalejaid piirata. Ja kas esitada tuleks vaid kavandid või kindlasti ka
prototüüp.
AT: Kes siinviibijatest saaks projekti arendamises osaleda?
LL ja KM - oleksime nõus. Peame Margit Mikuga võimalikult varsti kohtuma, et
edasisi tegevusi arutada.
Kohalviibijad võtsid info teadmiseks ja avaldasid ideele toetust.
Koosolek lõppes 14:00

