
 

Tegevuskava aastaks 2019/2020 
 

1. Organisatsiooni juhtimine  
 

EESMÄRK TEGEVUSED AEG RESSURSID OTSENE 
VASTUTAJA 

OODATAV TULEMUS 

1. Tegevuskava iga-aastane 
uuendamine  

tegevuskava arutelu juhatuse 
koosolekud 

ajaline EMÕL juhatus paremini eesmärgistatud 
tegevus EMÕL-s 

2. Tegevuskava iga-aastane 
kinnitamine, sh 
maakondlike 
muusikaõpetajaid 
puudutavate sündmuste info 
jagamine 

tegevuskava arutelu volikogu 
koosolek  
 

ajaline EMÕL volikogu  paremini eesmärgistatud 
tegevus EMÕL-s 

3. Kodulehekülje 
täiustamine 

pidev info lisamine järjepidev 
 

ajaline, 
rahaline 

EMÕL kodulehe 
ja liikmete 
haldur 

adekvaatse ja informatiivse   
kodulehekülje olemasolu 

4. Juhatuse koosolekud aktuaalsete küsimuste 
arutelu, probleemidele 
lahenduste otsimine ja 
lahendamine 

kord kuus või   
vastavalt 
vajadusele 

ajaline EMÕL juhatus  päevakorras olevate 
probleemidele lahenduste 
leidmine  

5. Laiendatud juhatuse 
koosolekud 

aktuaalsete küsimuste 
arutelu 

2 korda aastas 
või vastavalt 
vajadusele 
(1.12. 2019) 

ajaline, 
rahaline 

EMÕL 
laiendatud 
juhatus 

päevakorras olevate 
küsimustega tegelemine, 
probleemidele lahenduste 
leidmine 

6. Volikogu koosolekud aktuaalsete küsimuste 
arutelu 

2 korda aastas 
või vastavalt 
vajadusele 
(18.11.2019) 

ajaline, 
rahaline 

EMÕL juhatus, 
volikogu 

päevakorras olevate 
probleemidele lahenduste 
leidmine 

 



 

7. Meediaväljundi 
suurendamine 

ürituste ja aktuaalse 
temaatika järjepidev 
kajastamine 
meediakanalites 

pidev ajaline EMÕL juhatus, 
volikogu 

olla kuuldav ja nähtav 

8. Juhatuse ja liikmete 
enesetäiendamine 

koolitus- ja infopäevad 
 
 

2019 suvi – 
2020 kevad 

ajaline EMÕL juhatus ja 
liikmed 

kasutada saadud 
oskusi/teadmisi igapäeva 
töös, edastada 
liikmeskonnale infot 

9. Suurkogu ettevalmistus korraldusega seotud 
arutelud 

jaan. - august ajaline,  
rahaline, 
projektid 

EMÕL juhatus, 
volikogu 

läbimõeldud ja hästi 
ettevalmistatud Suurkogu 
toimumine 

10. EMÕL 30 ettevalmistus korraldusega seotud 
arutelud 

jaan. - august ajaline, 
rahaline, 
projektid 

EMÕL juhatus väärikas EMÕL juubeli 
tähistamine 

 
 
2. Majandustegevus 
 
 

EESMÄRK TEGEVUSED AEG RESSURSID OTSENE 
VASTUTAJA 

OODATAV TULEMUS 

1. KÜ tegevustoetus koostöö KÜ-ga, aruandlus  iga-aastane rahaline EMÕL juhatus 
 

liidul on stabiilne rahastaja 

2. HTM tegevustoetus koostöö HTM-ga, aruandlus  iga-aastane rahaline EMÕL juhatus 
 

liidul on stabiilne rahastaja 

3. Liikmemaksude 
laekumine 

liikmeksolekuks 
motiveerimine ja 
liikmeskonna suurendamine 

pidev rahaline ja 
ajaline 

EMÕL volikogu kogukonna suurenemine, 
mis toob kaasa ka parema 
finantsilise toimetuleku 

4. Projektide rahastamine taotluste koostamine ja 
esitamine 

projekt projekti 
rahastus 

EMÕL juhatus projekti finantseerimine 

 
 



 

3. Liikmete koolitus 
 

EESMÄRK TEGEVUSED AEG RESSURSID OTSENE 
VASTUTAJA 

OODATAV TULEMUS 

1. Tutvustada 
tänapäevaseid 
metoodilisi materjale ja 
interaktiivseid 
programme 
muusikaõpetuses 

Koolitus- ja infopäevad 
 
E-koolikoti uute 
digimaterjalide ja 
digikogumike tutvustamine  
 

volikogu 
koosolekud  
 
 
 
 

projekt, 
ajaline  

EMÕL juhatus, 
volikogu liikmed,  
E-koolikoti 
eksperdid 
 

õpetajate koolituse kaudu 
muusikaõpetuse kui aine 
kvaliteedi tõstmine ja 
jätkusuutlikkuse tagamine 

2. Rahvusvaheliste 
koolitusvõimaluste 
pakkumine 

1) Soome Orff-ühingu 
JaSeSoi sügikoolitus 
2) Orff-kursus Tšehhis 
 
3) Suvekool 
Dalcroze-rütmikast 
Põltsamaal 

1) 22. sept. 
2019 
2) 26.-31. juuli 
2020 
3) 17.-19. aug. 
2020 

omafinantsee
ring 

EMÕL 
üldhariduse 
valdkonna 
Orff-sektsiooni 
juht  

silmaringi laienemine, 
saadud teadmiste/oskuste 
kasutamine töös 

3. Tutvumine erinevate 
rahvaste muusikalis- 
kultuuriloolise pärandi, 
muusikaõpetusega 
üldhariduskoolides 

Muusikaõpetajate õppereis 
Baskimaale ja 
Lõuna-Prantsusmaale  

14.-21. sept. 
2019 

projekt, 
omafinantsee
ring 

EMÕL 
välissuhetejuht ja 
Inge Raudsepp 

silmaringi laienemine, 
saadud teadmiste 
kasutamine töös 

4. Lasteaia- ja 
üldhariduskooli 
õpetajate 
Orff-metoodika alaste 
oskuste täiendamine  

1) "Orff-pedagoogika 
rakendamine 
pärimusmuusikas" (Jõhvis) 
 
 

1) 30. jaan. 
2020 
 
 
 

omafinantsee
ring 

EMÕL 
üldhariduse 
valdkonna 
Orff-sektsiooni 
juht 

praktiliste teadmiste/oskuste 
kasutamine töös 

5. Ökonoomsete 
vokaaltehniliste juhiste 
kaudu koorilauljate 
laulutehnika arendamine 

8 tenorite hääleseade töötuba 
üle Eesti  
 

sept.- dets. 
2019 

ajaline, 
rahaline 

EMÕL juhtkond, 
esimehe asetäitja 

praktiliste teadmiste/oskuste 
kasutamine lauljana kooris 
 

 



 

4. Üritused
 

ÜRITUSED 
 

TEGEVUSED AEG RESSURSID OTSENE 
VASTUTAJA 

OODATAV TULEMUS 

1. EMÕL sügispäevad 
“Pärimusest Pärdini” 
Harjumaal  

muusikaõpetajate koolitus,  
lahtised tunnid 

10.-11. okt. 
2019 

ajaline,  
rahaline, 
osavõtumaks 

EMÕL Harjumaa 
esindaja volikogus, 
juhtkond  

koolitusel saadud 
teadmiste/oskuste 
rakendamine töös, 
kogemuste vahetamine 

      
2. R. Pätsi Koolimuusika 
fondi laureaatide 
tunnustamine 
 

kandidaatide esitamine 26. okt. 2019 
preemiate 
kätteandmine  

ajaline, 
projekt 

EMÕL juhatus, R. 
Pätsi koolimuusika 
fondi juhataja, 
volikogu 

märgata ja tunnustada 
parimaid muusikaõpetajaid 

3. H. Kaljustele 
pühendatud 
koolimuusika päev  

ettekanded, kontsert 18. nov. 2019 ajaline,  
rahaline 
 

H. Kaljuste Fondi 
liikmed, EMTA, 
EMÕL juhatus 

kogemuste vahetamine, 
õpitu rakendamine töös, 
laureaadi tunnustamine 

4. Muusikaolümpiaadide 
ettevalmistus 

2020. aasta Eesti  ja 
rahvusvahelise 
muusikaolümpiaadi (IMuO) 
ettevalmistamine, 
kokkulepped töörühmade 
moodustamiseks, ülesannate 
koostamine  

sept. 2019 -  
jaan. 2020 

ajaline,  
rahaline 

EMÕL juhatus, 
välissuhete 
valdkonna juht 

Muusikaliselt andekate 
õpilaste innustamine  

6. Piirkondlik 
muusikaolümpiaad 

olümpiaadi läbiviimine 
maakondades 

15.veebr. 
2020 

ajaline, 
rahaline 

EMÕL juhatus, 
välissuhete 
valdkonna juht 

Muusikaliselt andekate 
õpilaste innustamine 

7. Vabariiklik 
muusikaolümpiaad 

olümpiaadi läbiviimine 
EMTAs 

27.-28. märts 
2020 

ajaline, 
rahaline, 
projektid 

EMÕL juhatus, 
välissuhete 
valdkonna juht 

Muusikaliselt andekate 
õpilaste innustamine 

 



 

8. Rahvusvaheline 
muusikaolümpiaad 

olümpiaadil osalemine 
Küprosel  

22.-25. aprill 
2020 

ajaline, 
projektid 

EMÕL juhatus, 
välissuhete 
valdkonna juht 

Muusikaliselt andekate 
õpilaste innustamine 

9. Saaremaa suvekool 
koolieelsete 
lasteasutuste 
muusikaõpetajatele 

õpetajate koolitused 4.-7. august 
2020 

ajaline,  
osavõtumaks 

EMTA 
täienduskoolituskes
kus, EMÕL 
alushariduse juht 

koolitusel saadud 
teadmiste/oskuste 
rakendamine töös, 
kogemuste vahetamine 

 
5. Koostöö partnerite ja huvigruppidega  
 

EESMÄRK TEGEVUSED AEG RESSURSID OTSENE VASTUTAJA OODATAV TULEMUS 
1. Eesti Laulu- ja 
Tantsupeo SA 

1) tagasiside küsitlus 
koolikooride dirigentidele;  
2) kohtumised, 
nõupidamised järgnevate 
laulupidude repertuaari 
osas 

okt. 2019 
 
 
 

ajaline EMÕL juhatus koolikooridele võimalikult 
jõukohane repertuaar;  
konstruktiivne tagasiside 
ettelaulmistel 

2. Eesti Kooriühing kohtumised, alaliitude 
juhtide nõupidamised, 
muusikanõukogu 
koosolekud, ühiste 
arengudokumentide 
koostamine 

pidev ajaline EMÕL juhatus koostöö ja 
kommunikatsioon 

3. R. Pätsi Koolimuusika    
Fond  
 

stipendiumikandidaatide 
esitamine 

 juuni 2019 ajaline, 
rahaline 

EMÕL esimees ja Pätsi 
fondi esimees 

õpetajate tunnustamine 

4. Rahvuskultuuri Fondi 
Heino Kaljuste Sihtfond 

stipendiumikandidaatide 
esitamine 

sept. 2019 ajaline, 
rahaline 

EMÕL esimees muusikapedagoogika eriala  
tudengi  tunnustamine  
 

 



 

5. SA Innove 1) E-koolikotis olevate 
materjalide seire; 
2) E-koolikotti 
digikogumike loomine;  
3) haridusühenduste 
suveseminar (Murastes) 
4) Taotlusvooru "Nutikas 
õppimine" toetusel 
digitaalsete materjalide 
loomine: "Relatiivne 
noodiõpetus. Astmemudelite 
laulmise automaatne 
tagasiside 1.–4. klassides 
õppijale."  

juuni 2019. – 
25. dets. 2019 
 
 
7.-8. aug. 2019 
 
03.veebr. 2020 
-  03.mai 2021 
 

SA Innove 
hanked 
 
 
ajaline 
 
SA Innove 
hanked 

EMÕL juhatus,  
E-koolikoti eksperdid, 
 

innustada õpetajaid looma 
ja kasutama digimaterjale 
E-koolikotis 

6. Rahvusvahelised 
organisatsioonid: 

a) EAS  
b) ISME 
c) IOSFS 
d) International 

Music Olympiad 
Commitee 

Osalemine rahvusvaheliste 
organisatsioonide töös: 
a) aastakonverents  
b) regionaalkonverents  
c) koosolek „Orff- 

Schulwerk Teacher 
Education Courses“ 

 
 
 

ajaline Välissuhete valdkonna juht,   
Orff sektsiooni juht 

Eesti muusikahariduse 
tutvustamine, 
koolitusvõimalused. 

7.Kontsertorganisatsioonid 
Eesti Kontsert,  
Vanemuise kontserdimaja 
Viljandi Pärimusmuusika 
Keskus, Jazzkaar, 
Eesti Interpreetide Liit, 
ERSO, Tallinna 
Filharmoonia, Reval Folk 

kontserdid pidev ajaline EMÕL juhatus sooduspakkumised EMÕL 
liikmetele,  
koolikontserdid 

      
 
 


