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1. SISSEJUHATUS 

 

Valga muusikakooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli põhisuunad 

ja arendusvaldkonnad, eesmärgid, tegevuskava ning arengukava uuendamise 

korra. 

 

Arengukava koostamisel lähtuti järgmistest dokumentidest: 

EV Haridusseadus; 

Noorsootöö seadus; 

Huvikooli seadus; 

Täiskasvanute koolituse seadus; 

Huviharidusstandard; 

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020; 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020; 

Valga linna arengukava  2012-2020; 

Valgamaa noorsootöö arengustrateegia 2009-2020; 

Valgamaa koolivõrgu arengustrateegia 2014-2020; 

Valga Muusikakooli põhimäärus; 

Eesti muusika-alase huvihariduse strateegilised suunad 2020 (projekt) 

 

Arengukava koostamisel on osalenud Valga muusikakooli töötajad, õpilased, 

vilistlased, lapsevanemad ja kohaliku omavalitsuse esindajad. 



4 

 

Arengukava koostamisel on analüüsitud  möödunud aastate tegevust, 

hetkeolukorda ning selle põhjal kavandatud tegevused aastateks 2016 – 2020  

(Lisa 1  Tegevuskava ). 

 

 

 

2.  HETKEOLUKORRA KIRJELDUS 

 

2.1  Üldandmed 

 

Kooli täisnimi: Valga Muusikakool 

Aadress:   Kesk 22, Valga 68203 

Telefoni nr:   76 79615, 76 79617 

E-post:    kool@valgamuusikakool.ee 

Kooli veebileht:  www.valgamuusikakool.ee 

Pank:    SEB Eesti Ühispank 

A/a:    EE491010202000577004 

Reg.kood:   75005127 

 

 

 

2.2 Ruumid 

 

Muusikakool asub 1795. aastal ehitatud ajaloolises täiskeldriga kahekordses 

mansardkorrusega hoones üldpinnaga 907,6 m2. Majas on 18 klassiruumi, 4 ruumi 

kooli töötajatele, 2 harjutusruumi ja helistuudio. Kooli hea akustikaga 110 

kohaline saal sobib hästi nii õppetöiste ettemängude kui ka linnarahvale avalike 

kammermuusikakontsertide korraldamiseks. 

Maja kuulub Valga linna muinsuskaitseliste objektide hulka ja sai praeguse 

välisilme  

1995. aastal. Keskküte paigaldati majja aastal 2008.  

http://www.valgamuusikakool.ee/
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Siseruumidest on remonditud:  saal (1999), I korruse klaveriklassid (2014) ja 

fuajee põrand (2015) - kooli eelarvelistest vahenditest. Mansardkorruse (2003) ja 

keldri (2005) renoveerimist on toetanud Hasartmängumaksu nõukogu ja II 

korruse klaveriklasside renoveerimist (2013) EAS. Hetkel ootab remonti 

peahoone sissepääs.  

Muusikakooli krundi pindala on 1590 m2  ja sellel asub veel abihoone ja puukuur. 

Üsna lagunenud abihoones on hetkel laoruum-panipaik. 

Kavas on  

1. projekteerida koolihoonete (k.a.  neid ühendava galerii) ja õueala 

(välilava ning parkimis- ja puhkeala) terviklahendus. 

2. Vastavalt projektile koolikompleks lõpuni renoveerida.  

Hinnapakkumised projektile on 4 arhitektuuribüroolt saadud (2015). Eeltööna 

teevad Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži üliõpilased 2015/16 õppeaastal 

oma arhitektuuri-ainete uurimistöid Valga Muusikakooli hoonete baasil: 

Neli bakalaureuse astme üliõpilast kaitsesid oma disain studio kursusetööd, mille 

ülesandeks oli kooli abihoone, selle peamajaga ühendava galerii ja õueala 

lahendus.  Kaks magistriastme üliõpilast koostavad oma lõputöid, millede 

ülesandeks on 1) peamaja katusekonstruktsioonide ja 2) peamaja keldrikorruse 

lahendused.  

 

 

 

2.3 Ajalugu 

 

Valga muusikakool alustas tegevust 1922. aasta sügisel.  Kooli eesmärgiks tol ajal 

oli äratada kohalikes elanikes huvi laste muusikahariduse vastu ning andekamad 

õpilased valmistada ette sisseastumiseks kõrgematesse muusikakoolidesse. 

Päris algajate kõrval õppis muusikakoolis täiskasvanuid, kes oma muusikaalast 

haridust täiendada soovisid. Siit said täiendust nii Valga linna orkestrid, 

laulukoorid kui ka üldhariduskoolide isetegevus. 
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Oma pika ajaloo kestel on muusikakool mõningate muudatustega neid väärtusi 

endas edasi kandnud  ja järgib tänapäevalgi. 

Põhjaliku ülevaate Valga muusikakooli ajaloost saab Ants Loosi ja Hans Salmi 

poolt kooli  

80. sünnipäevaks koostatud raamatust „Muusikast helisev maja“ Valga, 2002. 

 

 

2.4 Õppetöö korraldus 

 

Valga Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja 

Teadusministeeriumis kinnitatud  õppekava. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 

22,5 - 60 (valdavalt 45) minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab 

õppetundide kõrval ka ettemänge, arvestusi, eksameid, kontserdikülastusi ning  

loomingulist praktikat ja õppekäike. 

Õppetöö kestvus muusikakoolis sõltub erialast ja õpilaste vanusest. Kogu 

õppeprotsess on jaotatud õppeastmeteks, -tasemeteks ja -suundadeks. 

Õppetasemed: põhiõpe ja vabaõpe 

Põhiõpe jaguneb õppeastmeteks: 

Eelõpe  1 – 2 õppeaastat, 2 astmeline. Vastuvõtt muusikaliste katsete alusel. 

Õpilased suunatakse mängult õppimisele, selgitatakse välja nende muusikaline 

võimekus ja sellele sobiv eriala ja õppetase. Eelõppe teises astmes alustatakse 

süsteemset instrumendiõpet. 

 

Põhiõppe noorem aste: 1.- 4. õppeaasta. Põhiõppe I klassi võetakse õpilased 

vastu  muusikaliste katsete alusel konkursi korras (k.a. eelõppest).  Põhiõppe 

noorema astme ülesandeks on  muusikaalaste algteadmiste ja oskuste 

omandamine ning arendamine tasemeni, mis võimaldab harrastus-muusikuna 

muusikakooslustes lihtsama repertuaariga kaasa mängida. Noorem aste lõpeb 

üleminekueksamitega ja õppeastme lõpetamist kinnitab muusikakooli noorema 

astme lõputunnistus. 
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Põhiõppe vanem aste:  5. – 7. õppeaasta. Vanema astme ülesandeks on 

muusikaalaste baasteadmiste ja oskuste süvendamine professionaalsuse suunal. 

Põhiõppe vanem aste annab õppurile muusikateoreetilised teadmised, 

pillimänguoskuse ja koosmusitseerimise kogemuse, mis võimaldab õpinguid 

jätkata muusikakooli lisaastmes või keskastme muusikaõppeasutuses. Vanem aste 

lõpeb lõpueksamitega  ja kooli lõpetamist kinnitab muusikakooli täieliku kursuse 

läbimist tõendav tunnistus. 

Põhiõppe 4. -7. klassis on võimalik valida kahe õppetaseme vahel - süva- ja 

tavaõpe. Õppetaseme valiku aluseks on õpilase võimekus, edasijõudmise edukus 

ja/või soov siduda õpingutega tulevane elukutse. Õppetaseme valik toimub 

õppenõukogu soovituse põhjal koostöös õpilase ja lapsevanemaga.  

 

Lisa-aasta:1 – 2 õppeaastat. Lisa-aastad on õpilastele, kes on edukalt läbinud 

põhikooli ja vajavad täiendavaid teadmisi, oskusi ja kogemusi professionaalse 

muusikahariduse omandamiseseks või vajavad vanuse tõttu järjepidevat õppe 

jätku kuni järgmise (kutse)õppeastmeni. 

 

Vabaõpe on õppetase, mis võimaldab õppurile sobivas tempos ja tasemel 

arendada pillimängu- ja/või lauluoskust. Vabaõpe on eelkõige mõeldud kooli 

vilistlastele teise instrumendi või mõne õppeaine omandamiseks ja täiskasvanud 

õppureile. Õppevormideks on nii individuaal- kui grupiõpe. Õppetöö on 

korraldatud õppeaastate kaupa ja nende arv pole piiratud. Õppeaasta  kestab  35 

nädalat. Õppetundide arv on 1 – 2 tundi nädalas, vastavalt valitud õppeainetele. 

Õppeaasta lõpul toimub vabaõppe õpilaste kontsert, kus esinemine on vabatahtlik. 

Õppeaasta lõpul saab õpilane tunnistuse läbitud õppeainete kohta. 

 

Õppesuunad: klassikaline ja pärimusmuusika. Väljatöötamisel ka 

rütmimuusika. 
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2.5 Õpilased 

 

Muusikakoolis õpib (seisuga 1.09.2015) 240 õppurit: põhiõppes 147 õpilast (neist 

141 süvaõppe ja 6 tavaõppe tasemel),  vabaõppes 70 õpilast (s.h. stuudios ehk 

grupiõppe vormis  34) ja eelõppes 23 õpilast. 

 

Õpilaste arv erialade kaupa viimasel viiel aastal: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

   

PÕ 

  VÕ   PÕ   VÕ   PÕ   VÕ   PÕ  VÕ   PÕ  VÕ 

Akordion 10 9 13 3 13 1 14 2 11 2 

Kitarr 17 12 23 12 18 16 16 18 20 17 

Klaver 71 16 76 13 71 24 68 23 62 15 

Laul  9  15  17  17  29 

Löökpillid 4 9 3 6 5 6 4 6 6 4 

Orel  1  1      1 

Puhkpillid 16 4 16    3 15 4 14 4 18 1 

Pärimusmuusika 4 2 7  7  7  10  

Süntesaator  2         

Viiul 24 2 23 1 26 5 26 4 20 1 

Eelklass 8  3  11  10  23  

KOKKU 220  218  239  238  240  
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Koolis tegutsevad muusikakollektiivid: rahvamuusikaansambel “Kirekind”, 

rütmimuusikaansambel „Man Da Riin”, noortekoor, keelpilliansambel, 

puhkpilliansambel. 

 

Valga Muusikakooli eestvedamisel tegutseb Liivimaa Noorteorkester. Orkestri 

eesmärgiks on rikastada Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti regiooni kultuurielu, andes 8 

muusikakooli  (Valka, Tõrva, Otepää, Antsla, Karksi-Nuia, Abja, Nõo ja Valga) 

muusikutele võimaluse saada sümfooniaorkestri kogemust ja  praktikat 

 

 

2.6     Personal 

 

2.6.1. Õpetajad 

 

Muusikakoolis töötab 2015/2016 õppeaastal 25 ametikohal 33 õpetajat. Neist 

täiskoormusega 13  ja osalise koormusega 20 õpetajat. Kutsehariduse on 

pedagoogid omandanud H. Elleri nim Tartu muusikakoolis, G. Otsa nim Tallinna 

muusikakoolis, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias (4) ja Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemias (9). Tartu Ülikooli on lõpetanud 4 ja Tallinna Ülikooli 

magistriõppe 1 õpetaja.  

 

Õpetajad hariduse järgi 

Kõrgem Kesk-eri Kesk 

18 12 3 
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Suurem osa õpetajatest on staažikad ja kogemustega pedagoogid  

 

Õpetajad vanuse järgi 

Alla 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60- 

1 3 2 6 7 14 

 

 

 

 

 

 

 

Oluline osa õppetöö kvaliteedi parandamisel ja  õpetajate kvalifikatsiooni 

tõstmisel  on täiendkoolitusel (k.a. sisekoolitus) ning individuaalsel 

enesetäiendamisel. Õpetajate täiendkoolituse põhilisteks korraldajateks on Eesti 

Muusika- ja Teatriakadeemia, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja H. Elleri nim. 

Tartu Muusikakool.  Täiendkoolitust pakub ka Eesti Muusikakoolide Liit. Viiakse 

läbi koolide ühiseid koolitusprojekte. Praktiseeritakse ka kolleegilt õppimist 

(sisekoolitus). Individuaalseks enesetäiendamise võimalustena kasutatakse 

kolleegide tundide kuulamist, meistrikursustel osalemist, kontsertide külastamist.  

Õpetajate atesteerimist käesoleval ajal ei toimu.  
 

2.6.2. Abipersonal 

 

Abipersonali koosseisus töötavad: 

sekretär (1,0), helistuudio töötaja (1,0), majandusjuhataja (0,5), kaks koristajat 

(kokku 2,0) ja majahoidja (1,0). Käsunduslepingu alusel töötavad projektijuht ja 

klaverihäälestaja. 

 

 

 

2.7 Juhtimine 

 

Muusikakool on Valga linnavalitsuse hallatav huvikool. Kooli juhib direktor, 

kelle ülesanne on tagada huvikooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja 
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arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Õppekorraldust koordineerib õppealajuhataja ja majandustegevust 

majandusjuhataja.  

Muusikakooli juhtimisse kaasatud nõuandvad organid: 

õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike 

otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega 

seotud koolitöötajad; 

koolinõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on eeskätt 

õppetöö korraldamise, aga ka kooliorganisatsiooni arendamisega seotud 

operatiivsete küsimuste nõustamine. Koolinõukogu liikmeteks on erialade ja 

õppesuundade esindajad; 

hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, mille ülesanne on teha ettepanekuid 

kooli direktorile ja linnavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud 

küsimustes. Hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu esindaja, õppenõukogu 

otsusel vähemalt kaks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajat, õpilaste 

esindaja ja lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks lastevanemate 

esindajat.  

 

Lähiaastatel on kavas kokku kutsuda ka õpilasesindus ja vilistlaskogu. 

 
 

 

 

 

 

 

2.8 Traditsioonilised sündmused 

 

Üritus Toimumise aeg Sihtrühm 

Kooliaasta avaaktus-kontsert 2. september Õpilased, õpetajad, lapseva-

nemad, külalised 

Õpetajatepäeva tähistamine oktoobri algus Õpetajad 
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Rahvusvahelise muusika- 

päeva tähistamine koos J. 

Cimze nim. Valka 

Muusikakooliga 

1. oktoobri läheduses  Õpilased, õpetajad, külalised, 

linnakodanikud 

Personali õppekäik  sügisene koolivaheaeg Kooli töötajad 

Advendikontsert Valga 

Kultuuri- ja Huvialakeskuses 

detsember,   

3. advendipühapäev 

Õpilased, õpetajad, kõik 

muusikahuvilised 

Personali koolitusseminar talvevaheaeg Kooli töötajad 

Rahvusvaheline 

klaveriansamblite festival 

veebruar 2016, 2018, 2020 Eesti ja lähivälismaa koolide 

klaveriõpilased ja õpetajad, 

muusikahuvilised 

Eesti Vabariigi aastapäeva 

tähistamine  

23. veebruar 2016 koos 

Valka Muusikakooliga 

2017 Läti, Leedu 

partnerkoolidega 

2018 Läti,  Leedu, Soome, 

Vene partnerkoolidega 

2019 partnerkoolidega 

2020 partnerkoolidega 

Koolipere, külalised, 

muusikahuvilised 

Klaverimuusikapäev „Klaver 

kutsub külla” 

aprill 2017, 2019 Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti 

muusikakoolide õpilased, 

kõik muusikahuvilised 

Kooli lõpuaktus mai 7. klassi õpilased, õpetajad, 

lapsevanemad, külalised 

Kooliaasta pidulik 

lõpetamine 

juuni Õpilased, õpetajad, lapseva-

nemad, külalised 

Kooli juubel  juuni 2017 Vilistlased, õpilased, 

õpetajad, külalised 

Personali õppekäik juuni 2016 Kuressaare Kooli töötajd 

 

 

 

 

Muusikakooli traditsioonilised üritused on alati seotud muusika esitamise ja 

kuulamisega. Seetõttu on peaaegu kõikides üritustes kaasatud ka publik, 

sealhulgas linnakodanikud. 
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2.9. SWOT analüüs 

 

 

Tugevused Nõrkused 

• professionaalne, kogemustega ja üha 

noorenev õpetajaskond; 

• traditsioone kandev pilliõpe (s.h. 

individuaalõpe); 

• võimalus õppida erineva intensiivsusega 

tegelda erinevate muusikastiilidega 

(õppekavaarendus); 

• erinevad koosmusitseerimise võimalused; 

• paindlik õppetöö korraldus; 

• traditsioonilised ja arvukad 

esinemisvõimalused, kontserdid; 

• oma väärikas maja, normaalsed 

töötingimused; 

• suhteliselt hea pillipark; 

• õppekohad üldarvuna täitunud; 

• KOVi toetav suhtumine 

• vähene õppeainete lõimumine; 

• nõrk koolisisene kommunikatsioon; 

• ruumipuudus; 

• vananev õpetajaskond; 

• tagasihoidlik maine ja ähmane kuvand; 

• motivatsioonisüsteem välja arendamata; 

• vähene valmisolek muutusteks s.h. IKT -

vahendite kasutuselevõtuks; 

• vähene koostöö partneritega; 

• paljud töövahendid aegunud; 

• potentsiaalsete õpilaste tagasihoidlik huvi 

muusikaõpingute vastu (seotud 

hõivatusega teistes huvitegevustes); 

Võimalused Ohud 

• täiendavad rahastamisvõimalused 

(Euroopa ja Eesti programmid-projektid, 

KOV lisarahastus (k.s. stipendiumid) ja 

sponsorlus; 

• väljatöötamisel olev riiklik (osa)rahastus; 

• IT-võimaluste kasutamine; 

• erinevate õppevormide (k.a. grupiõpe) ja -

meetodite levik (k.a. koolituste läbi); 

• KOV ja kogukonna suurem huvi kooli 

vastu; 

• koostöövõimalus teiste haridusasutustega 

(k.a. koostööhuvi välisriikidest); 

• oma tegevuse parem tutvustamine 

• huvi vähenemine muusikahariduse vastu 

• ja õpilaste väsimus;  

• IT ja meelelahutuse pealetung; 

• olematu regionaalpoliitika 

(ääremaastumine); 

• elanikkonna vähenemine; 

• vähene huvi (muusika)õpetaja ameti vastu 
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3. EESMÄRGID JA TEGEVUSED 2016 - 2020 

 

 

3.1. Missioon 

 

Võimaldame igale kogukonna muusikahuvilisele võimete- ja soovikohase 

muusikahariduse. 

 

 

 

3.2 Kooli tegevuse üldeesmärk on muusikaalase hariduse omandamise 

võimaluste loomine ja noore toetamine tema kujunemisel hästi toimetulevaks 

ühiskonnaliikmeks ning kohaliku kultuurielu edendamine. 

 

 

 

3.3 Visioon  

 

Valga Muusikakool on piirkondlik muusikahariduse keskus uuenevas ja 

traditsioone hoidvas keskkonnas. 

 

 

 
3.4. Ühised väärtused 

1. Muusikahuvilised õpilased ja rahulolev kontserdipublik 

2. Sõbralik ja üksteist toetav koolipere 

3. Uuenduste vastuvõtmine traditsioone hoides 

4. Õppe- ja kontserditegevust toetav keskkond 

 
 
 

3.5 Strateegilised eesmärgid 

 

1)  õppekava arendamine ja rakendamine vastavalt huvihariduse 

arengusuundadele 

2)  süsteemselt ja tulemuslikult toimiv kooliorganisatsioon; 

3)  turvaline ja õppetööd toetav õpikeskkond: 
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• uuenev ja muusikõpetuse vajadustele vastav pillipark, helitehnika ja IKT 

vahendid ja muu inventar; 

• tänapäevase muusikaõpetuse ja kontserttegevuse vajadustele vastavalt 

rekonstrueeritud koolihooned (koos ühendava galeriiga) ning 

väljaehitatud õueala (välilava, parkimis- ja puhkeala);.  

4)  süsteemne ning vastastikku toetav ja arendav koostöö nii piirkonna, 

üleriigiliste kui välismaiste partneritega;  

5)  kooli hea maine ja meeldejääv kuvand 

 

 

 

3.6  Kooli strateegiliste eesmärkide elluviimiseks kavandatavad tegevused 

on kirjeldatud käesoleva arengukava LISAs 2 TEGEVUSKAVA 2016 – 

2020 

 

 

4.      ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  

 

Arengukava kinnitab ja muudab Valga Linnavalitsus. Arengukava kuulub 

muutmisele seoses muudatustega kooli puudutavas seadusandluses, eelarve ja 

investeeringute muudatustega.  

Arengukava vaadatakse läbi ja selle täitmist analüüsitakse kord aastas. Vajalikud 

muudatused kooskõlastatakse õppenõukogu ja hoolekoguga ning nende alusel 

korrigeeritakse tegevuskava. 


