
Põlva Kunstikooli hoolekogu koosolek 20.01.2022 

 

Päevakorras:  

1. Hoolekogu uute liikmete tutvustus ja hoolekogu esimehe valimine 

2. Põlva Kunstikooli 2022. a planeeritav eelarve 

3. 2021/22 I poolaasta ülevaatused ja planeeritud üritused Põlva Kunstikoolis 

4. Hoolekogu tööplaan 2021/22 õ-a 

Põlva Kunstikooli hoolekogu koosolek algas 18.00. 

Kohal viibisid Tiiu Rüütle, Mart Vester, Merle Põlluveer, Inna Lind, Rivo Kenk, Regina Pala,  

Kaire Zopp. 

Puudusid Kaie Puik, Elena Elisabet Tamm, Kristel Pai. 

1. Põlva Kunstikooli hoolekogu otsustas hääletuse järel ühehäälselt valida uueks 

hoolekogu esimeheks Kaire Zoppi. 

2. Kunstikooli direktor Anne Prangel annab ülevaate eelmise 2021. ja alanud 2022. aasta 

planeeritud eelarvest.  

Kuna 2022. a väheneb oluliselt HTM toetusena eraldatud raha, saab 2022.a kasutada 

toetust vaid ringijuhtide töötasudeks.  

Kunstikoolis tegutseb keraamika, arvutigraafika ja kunstilabori huviring 2 t nädalas 

reedeti.  

2022. a kaob ühtlasi huviringide tegevuseks materjalide hankimine HTM toetusrahast. 

Selleks vajaminev summa tuleb leida kooli eelarvest õppevahenditeks ettenähtud 

rahast. 

Tiiu Rüütle Põlva Valla esindajana Põlva Kunstikooli hoolekogus teatab Põlva 

vallavolikogu otsusest tõsta alates 01.02. 2022 Põlva Kunstikooli õppetasude määra 

seniselt 15 lt eurolt 25le eurole. 

Toimub üldine arutelu. Hoolekogu liikmete seisukoht on, et õppetasu tõus ei tohiks 

olla õppeaasta keskel nii järsk.  

Hoolekogu liikmete ettepanek on Tiiu Rüütlele ja Põlva Vallavolikogule tõsta 

õppetasu alates 01.02.2022 20 le eurole ja alates 01.09.2022 25 le eurole. 

       3. 2021/22 õ.- a I poolaasta  on kulgenud plaanipäraselt. Õppetegevus pole olnud häiritud, 

ning toimunud on õppekavajärgsed ülevaatused kõigil kursustel. 

2021. a oli kooli 20. juubeliaasta. Toimus juubelimaalilaager Saaremaal Orissaares. Osales 

ligi 50 noort- nende seas nii kunstikooli õpilased kui ka vilistlased. 2 päeval oli organiseeritud 

maalilaagri päevakava nii, et välimaalimine oli ühtlasi ekskursiooni osa. Külastati Saaremaa 

Muuseumi Kuressaares, Muhu Muuseumi ning mitmeid looduskauneid paiku Saaremaal. 

2022. a toimuv maalilaagri koht pole veel otsustatud, lahtine on ka toimumisaeg. 

Planeeritava juubelialbumi kokkupanek jätkub, raha selle trükkimiseks on kantud eelmisest 

eelarveaastast praegusesse. 

 



4.Hoolekogu järgmine koosolek on planeeritud 06.06.2022 kell 18.00 Põlva Kunstikoolis. 

Vajadusel saab tekkivaid kiireid küsimusi arutada ka veebi teel. 

Koosolek lõppes 19.30. Protokollis Anne Prangel 

 

Anne Prangel          /digiallkirjastatud/ 

Kaire Zopp             /digiallkirjastatud/ 


