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Sissejuhatus
1. Lihula Muusika- ja Kunstikooli arengukava on koostatud silmas pidades kooli asukohta
ja rolli Lihula vallas ja Eesti ühiskonnas tervikuna.
2. Lihula Muusika- ja Kunstikooli arengukava on dokument, kus määratletakse kooli
arenduse põhisuunad ja selle saavutamiseks vajalikud tegevused. Kava ülesandeks ei ole
kooli igapäeva jooksvate ülesannete ja kohustuste üles loetlemine.
3. Arengukava eesmärgiks on ka hinnata üldisemalt kooli hetkeolukorda ja
arenguvõimalusi, ühtlasi tuues välja peamised probleemid ja ohud ning esitada viimaste
kõrvaldamise võimalused.
4. Arengukava koostamisel osalevad kõik kooli töötajad ja hoolekogu.
5. Arengukava koosneb järgmistest põhiosadest:
üldandmed,
kooliarenduse eeldused ja strateegilised eesmärgid,
tegevuskava.
Arengukava lisana on esitatud eelmise perioodi arengukava täitmise analüüs ja kooli SWOTanalüüsi kokkuvõte.
6. Arengukava on muutuv dokument, mida täiendatakse igal õppeaastal. Igal sügisel
vaatavad hoolekogu ja õppenõukogu liikmed arengukava üle ja teevad vajadusel
parandusettepanekud.
7. Arengukava on kooli tegevuse aluseks, kooli pidajale oma taotluste teatavaks
tegemiseks, ühiste jõupingutuste ja suundade seadmise aluseks omaniku ja kooli vahel.
8. Arengukava lähtub kehtivatest seadustest, Lihula valla arengukavast ja Lihula Muusikaja Kunstikooli põhimäärusest.

Üldandmed
Hetkeseis
Lihula Muusika- ja Kunstikool on Lihula valla ametiasutuse hallatav asutus. Kool juhindub oma
tegevuses huvialakooli seadusest, riigi ja valla õigusaktidest ning kooli põhimäärusest. Kool
töötab EHISes registreeritud õppekavade alusel ja kooli lõpetajad saavad riiklikult
aktsepteeritava lõputunnistuse.
Lihula Muusika- ja Kunstikooli tegevuspiirkond on Lihula vald, kooli tööruumid on hoones
Tallinna mnt 25.
Õpilaste arv seisuga 1.märts 2017.a. on põhiosakonnas 59 õpilast ja vaba õppekavaga klassides
23 õpilast, kokku 82 õpilast (aastal 2014 oli samal ajal 78 õpilast), kellest 65 on Lihula, 13
Hanila, 3 Koonga ja 1 Varbla valla elanik.
Koolis töötab direktor, koristaja ja 7,21 ametikohal töölepinguga 8 õpetajat (mitte kõik õpetajad
ei tööta täiskoormusega meie koolis). Töövõtulepingutega töötab 1 õpetaja. Kooli õpetajatest on
75 % kõrg- ja 25% keskeriharidusega.

Ajalugu
Muusikakool alustas Lihulas tegevust 1986. aasta sügisel. Kooli direktoriks määrati
üleviimisega Lihula Keskkoolist muusikaõpetaja Õie Liiv.
Alates aastast 1991 on koolil ka kunstiosakond, nii et nimetatud aastast on kasutusel kooli
nimena Lihula Muusika- ja Kunstikool.
Kogu tegutsemise aja jooksul on kool saanud kasutada ruume Lihulas Tallinna mnt.25 asuvas
majas, mis aastast 2007 on põhjalikult renoveeritud.
Käesoleval aastal sai muusikaosakonnas kooli astuda klaveri, akordioni, trompeti, flöödi,
suupilli, kitarri, löökpillide ning viiuli erialale.
Õpilaste arv on püsinud eelnevate aastate jooksul üsna stabiilne kuid langes seoses
õppemaksude tõstmisega aastast 2009. Suuremal hulgal vähenes vabaklasside õpilaste arv, kelle
õppemaks tõusis ligikaudu poole võrra. Samuti vähenes õpilaste arv 2010/2011 õ.-a. seoses
kooli eelarves ebapiisava palgafondiga. Suhteliselt suurem on õpilaste arv nooremates
klassides. Õpilased lahkuvad koolist ka seoses perekonna elukoha vahetusega või põhikooli
lõpetamise järel toimunud koolivahetuse tõttu, mõned on leidnud endale uued harrastused jm.
Päris kooli lõpudiplomini on aastate jooksul jõudnud 116 õpilast .
Pedagoogide pere on aja jooksul muutunud. Aegade algusest on tänaseni tööl õp.Anu Kurm, 25
aastat on olnud koolis õp.Gunnar Grencštein.
15 aastat juhatas kooli Õie Liiv, aastatel 2001-2003 Ene Torrim, 2004.aasta kevadest on
direktoriks Piia Saak. Kooli juures tegutseb hoolekogu, mille koosseisu kuuluvad vallavolikogu
esindaja, kaks õpetajat ja viis lapsevanemat.

Põhitegevus
Kooli tegevuse põhieesmärgiks on:
1. laste ja noorte loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine,
2. professionaalse muusika- ja kunstihariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine,
3. kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.
Koolis omandatakse kunstiharidust ja muusikaharidust alljärgnevatel erialadel:
1. akordion
2. klaver
3. viiul
4. kitarr
5. löökpillid
6. puhkpillid
Kooli eesmärkide hulka kuulub ka võimaluste loomine väiksemate muusikaliste- ja kunstiliste
eeldustega lastele ja täiskasvanutele eneseteostuseks, arenemiseks ja vaba aja sisustamiseks.
Samuti püüame edendada oma kontsertide ja näitustega kohalikku kultuurielu. Soovime olla
avatud, heal tasemel kool, kus on mitmekesised võimalused loominguks ja enesearendamiseks
kõigile huvigruppidele.
Kool teeb tihedat koostööd Lihula Muusikapäevade ja Matsalu Loodusfilmide Festivaliga.
Oma põhitegevust kahjustamata on koolil võimalus anda ka täiskasvanutele koolitust,
korraldada seminare, kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppevahendite kirjastamisega,
välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

Koolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.Lisaks väiksematele, oleme osalenud/osaleme
kuues mitmeaastases rahvusvahelises projektis:
2006-2008 Comenius kunstipõhine projekt "European Children’s Cultural Exchange“,
2009-2010 Grundtvig täiskasvanuhariduse valdkonnas kunstipõhine projekt "Transgenerational
Arts/Cultural Platform in Education",
2010-1012 Comenius muusikaalane projekt "Music Used to Spread International Culture",
2012-2013 Nordplus projekt “The beauty of Nordic Art involves, inspires and unites”,
2013-2015 Comenius projekt “Art Snapshots of the Past and Present”,
2013-2015 Nordplus projekt “Exploring Nordic and Baltic Myths and Legends“.

Kooli juhtimine
Kooli juhib, esindab ja sõlmib lepinguid kooli nimel direktor. Direktor võib teha tehinguid, mis
on suunatud tema seaduslike ülesannete täitmisele.
Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ning selle läbiviimise korra kehtestab
vallavalitsus kooskõlas kooli hoolekoguga. Konkursi võitnud isikuga sõlmib töölepingu
vallavalitsus.
Koolil on õppetegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste
vastuvõtmiseks õppenõukogu, mille liikmeteks on kõik kooli pedagoogid.
Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli tööks ning õppetegevuse
edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Õppekorraldus
Kooli õppekorralduse alusdokumendiks on EHISes kinnitatud õppekavad.
Õppetöö toimub eesti keeles.
Õppetöö toimub üldhariduskoolide õppetööst vabal ajal, täiskasvanuile tööst vabal ajal.
Õppeperiood algab 1.septembril, koolivaheajad kattuvad üldhariduskoolidele haridusministri
määrusega kehtestatud aegadega.
Õppeprotsess kestab muusikaosakonnas 7, kunstiosakonnas 5 aastat.
Muusikakooli võtame põhiõppesse 6-12-aastasi, sisseastumiskatsed edukalt sooritanud õpilasi,
kunstikoolis saab põhiosakonnas õppida alates 10.-dast eluaastast ja olles edukalt läbinud
katseaja. Noorematele, vanematele ja neile, kes ei ole piisavalt edukalt sooritanud
sisseastumiskatseid, on mõeldud kergema õppekava ja väiksema nädalakoormusega vabaklass.
Alates III klassist on nii muusika- kui kunstiosakonnas võimalik üle minna lihtsama ainekavaga
üldosakonda, see on võimalus neile, kes mingil põhjusel ei jõua või ei soovi omandada kõiki
riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi-oskusi kuid on loomingulisest tegevusest meie koolis
siiski huvitatud. Muusikaosakonnas tuleb lapsel õppida peale eriala veel solfedžot ning alates
III klassist muusikaajalugu ja vastavalt kooli võimalustele saab valida lisaeriala. Lisaeriala saab
valida muusikainstrumentide seast või kunstieriala. Samuti on õpilastel olnud võimalus
mängida ja laulda mitmesugustes ansamblites ja orkestrites. Koolis tegutsevad mitmed
väiksemad ja suuremad ansamblid.
Kunstiosakonna tunniplaani kuuluvad joonistamise, maalimise, vormiõpetuse, kunstiajaloo ja
kompositsiooni tunnid. Lisaks on väiksemas mahus tegeletud portselanimaali, kirjakunsti ja moe
loomisega. Iga-aastase õppetöö juurde on kuulunud suvine maalilaager.

Õpilased
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilased on valdavalt Lihula valla üldhariduskoolides õppivad
6-16 aastased lapsed.
Kooli põhiosakonda võetakse vastu selleks vajalikke eeldusi omavaid õpilasi sisseastumiskatsete
alusel. Muusikaosakonna I klassi võetakse alates 6. ja kunstiosakonda alates 10.-ndast
eluaastast.

Personal
Kooli personaliks on pedagoogid ja muud töötajad. 1.jaanuari seisuga 2017 töötab Lihula
Muusika- ja Kunstikoolis direktor, koristaja ja 8 õpetajat. Koolil on 9,21 ametikohta.

Materiaalne baas
Kooli vara moodustavad koolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks üle antud vallavara- maa,
hooned, rajatised, seadmed ja inventar, mille valdamine, käsutamine ja kasutamine toimub
vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale. Lihula Muusika- ja Kunstikooli õppetöö toimub
Lihulas Tallinna mnt.25 majas.
Kooli eelarve on valla eelarve üks osa. Kooli tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja
vallaeelarvest, õppetasudest, erinevatest projektirahadest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest
ja kooli õppekava välisest tegevusest saadud tuludest.
Kooli õppetasu suuruse ning tasumise korra kehtestab kooli õppenõukogu ja hoolekogu
ettepanekul vallavolikogu. Kooli õppetasu põhiosakonnas on olnud aastani 2017 76,8 EUR ja
vaba õppekavaga klassides 134,4 EUR õppeaastas. Ettepanek õppemaksude muutmiseks ja
ühtlustamiseks on Lihula Vallavalitsusele esitatud.
Muusikainstrumentide rendi hinnaks oma kooli õpilastele on kehtestatud 1,92 EUR
kalendrikuus. Ettepanek rendi hinna muutmiseks on Lihula Vallavalitsusele esitatud.
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
õpilase kohta on 1440 eurot aastas.

Kooliarenduse eeldused ja strateegilised eesmärgid
Arengu eeldused
Lihula Muusika- ja Kunstikool on järjepidevalt töötanud alates 1986.-ndast aastast. Kool omab
kindlat kohta Lihula valla ja kogu loodava Lääneranna valla haridusmaastikul, on avatud kõigile
vastavate osakondade kaudu (põhiosakond, üldosakond, lisa-aastad ja vaba õppekavaga klassid).
Igal õppeaastal on kooli astunud uusi õpilasi.
Kool omab oma kindlat kohta ka Eesti samalaadsete haridusasutuste maastikul, on võtnud osa
meile suunatud tegemistest väljaspool kooli (muusikapäevad, konkursid, kunstivõistlused jne).
Kord õppeaastas viiakse läbi kooli sisehindamist kooli töötajatega vestluse ning kirjaliku
küsitluse ja õpetaja aasta-aruande näol.
Käesoleva arengukava lisana toodud ka kokkuvõte Lihula Muusika- ja Kunstikooli arengukava
2014-2016 täitmisest (Lisa nr 1).

Arengu üldised eesmärgid
Lihula Muusika- ja Kunstikool
 võtab endale aktiivse hoiaku muusikalise ja kunstilise baashariduse seisukohtade
kujundamisel piirkonnas ja kogu Eestis,
 annab oma panuse professionaalse muusikalise baashariduse andmisel keskastme
muusika-ja kunstikoolidele,
 võtab endale ka väiksemate muusikaliste eeldustega laste hõive rolli, andes kõikidele
huvilistele võimaluse eneseteostuseks muusika-ja kunstivallas,
 annab oma panuse rahvusliku kultuuri ja valla omanäolisuse säilitamisse ning
arendamisse Lihula vallas,
 seisab hea kohaliku kultuurielu edendamise eest Eesti kultuuritraditsioonide alusel,
 arendab koostööd Eestis nii alg- kesk, kui kõrgastme muusika- ja kunstiõppeasutustega,
samuti teiste samalaadsete haridusasutustega nii Eestis kui välismaal,
 võimalusel laiendab pakutava huvitegevuse nimekirja.

Õppetöö, muusikaline ja kunstialane tegevus, tegevus vallas ning
õpilased
Lihula Muusika- ja Kunstikool:
1. Täiendab ja kinnitab muusika-ja kunstikooli õppekavad, võttes aluseks objektiivsed
vajadused, olemasolevad riiklikud programmid ja samalaadsete koolide kogemused.
2. Uuendab ja kaasajastab olemasolevat pilliparki ja õppimistingimusi.
3. Arendab puhk- ja löökpilliosakonda.
4. Arendab aktiivset musitseerimise oskust ansamblites osalemise kaudu.
5. Täidab muusika ja kunstiga valla üritusi, olles valmis alati neid sisustama oma võimete
piires.
6. Jätkab kunstiosakonna arendamist.
7. Arendab rahvusvahelisi suhteid.
8. Arendab koostööd Lihula Muusikapäevade ja Matsalu Loodusfilmide Festivaliga.
9. Elavdab kontserttegevust ja organiseerib külaliskontserte oma ruumides.
10. Aktiviseerib kunstielu koolisiseselt ja külalisnäituste kaudu.
11. Jätkab vastavalt võimalustele kunstiosakonna suvelaagrite korraldamist.
Kuigi ümbruskonna üldhariduskoolide õpilaste arv on vähenenud, on aastatel 2014-2016 Lihula
MKK õpilaste arv kasvanud, mistõttu on loota ka Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilaste arv ei
vähene järgnevate aastate jooksul. Seoses loodava Lääneranna vallaga loodame meie kooli
õpilaste kasvu.

Personali koolitus, osalemine avalikus muusika- ja kunstielus
Kool
1. saadab oma personali koolitusele vastavalt koolitusprogrammile ja rahalistele
võimalustele,
2. korraldab kontsertide ja näituste ühiskülastusi õpetajatele eesmärgiga olla kursis heade
muusika- ja kunstitraditsioonidega,
3. õpetajad annavad avalikke kontserte ja korraldavad personaalnäitusi oma taiestest.

Investeeringud ja kapitaalehitus
Lihula Muusika- ja Kunstikool taotleb:

1.
2.

kooli ümbritseva maa-ala korrastamist ja sellega seoses keldrikorrusel asuva
trummiruumi olukorra parandamist
õuemaja müüridele väliklassi ehitamist

3.

kooli eelarve suurendamist kaasaegsete ja kvaliteetsete õppevahendite ostuks ja
õpetajate palga tõusuks

4.

igal finantsaastal vastavalt eelarvelistele võimalustele sanitaarremont-tööde
teostamist kooli ruumides

Kooli juhtimine ja töökorraldus
Lihula Muusika-ja Kunstikooli juhib direktor, kelle kohustus on tagada kooli tulemuslik
funktsioneerimine ja arenemine.
Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine, hindamine ja
vajalike otsuste tegemine, õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.
Koolil on hoolekogu, kelle ülesandeks on teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks
lahendamiseks.
Kooli töökorraldus ja sisekord sätestatakse ja kinnitatakse kooli sisekorraeeskirjades ja
ametijuhendites.
Kooli töökorraldus on vastavuses tööd reguleerivate seadustega.
Õppekorraldus on sätestatud ja kinnitatud koolisisese õppekavaga, kus õppeprotsessi
kirjeldatakse astmeti nii muusika- kui kunstiosakonnas.

Tegevuskava
Planeeritav tegevus

2017

2018

2019

Oletatav
maksumus
kokku

Ressursi
allikas

Teostaja

Säilitada olemasolevaid
tingimusi muusika- ja
kunstialase huvihariduse
saamiseks

x

x

x

50 000.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Võimaldada muusika- ja
kunstikoolis õppimine
kõigil soovijail erinevate
osakondade kaudu

x

x

x

30 000.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Õpilaste individuaalsusega x
arvestamine ja võimaluste
mitmekesistamine

x

x

-

-

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Uuendada ja kaasajastada x
olemasolevat pilliparki ja
õppimistingimusi

x

x

30 000.-

eelarve,
Lihula
projektid,
Muusika- ja
sihtannetused Kunstikool

Pedagoogide palga
ühtlustamine
üldhariduskoolide
pedagoogide palga
alammääraga.

x

x

x

350 000.-

eelarve

Lihula
Vallavalitsus
ja Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Täiendkoolitus personali
hulgas

x

x

x

5000.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Kodulehekülje
uuendamine

x

x

x

500.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Drooniringi töö
käivitamine

x

x

x

5000.-

eelarve,
projektid

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Analüüsida olemasolevat
õppekava ja viia sisse
vajalikud täiendused ja
muudatused

x

x

x

-

-

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Korraldada õppeväljasõite x
ja suviseid maalilaagreid

x

x

6500.-

projektid

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Jätkata osavõttu
vabariiklikest kunsti- ja
muusikaalastest
konkurssidest

x

x

x

300.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Jätkata sõprussuhteid

x

x

x

400.-

eelarve

Lihula

Planeeritav tegevus

2017

2018

2019

Oletatav
maksumus
kokku

Ressursi
allikas

Märjamaa Muusika- ja
Kunstikooliga ning
Haapsalu Muusikakooliga

Teostaja

Muusika- ja
Kunstikool

Sisustada võimaluste
x
piires muusika ja kunstiga
valla ja üldhariduskoolide
üritusi

x

x

200.-

eelarve

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Arendada rahvusvahelist
koostööd

x

x

x

100 000.-

projektid

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Arengukava täitmise
analüüs ja täiendamine

x

x

x

-

-

Lihula
Muusika- ja
Kunstikool

Tulemuste seire ja arengukava uuendamine
Lihula Muusika- ja Kunstikooli arengukava on dokument, mille täitmist ja tähtaega kontrollib
kooli direktor.
Arengukava täitmist analüüsitakse igal aastal kooli õppenõukogus ja hoolekogus. Hinnangu
andmise aluseks on soovitud ja tegelike tulemuste võrdlemine, peamised kriteeriumid valitud
tegevuste kooskõla seatud eesmärkidega ning meetmete tõhusus.
Arengukava täitmise kohta esitatakse aruandeid kohalikule omavalitsusele.
Arengukava alusel formuleeritakse iga õppeaasta lõpul järgmise õppeaasta konkreetsed
arenduseesmärgid ja koostatakse tegevuskava iga õppeaasta kohta.

Kokkuvõte ja avalikustamine
Oma arenguvõimalustelt võib Lihula Muusika- ja Kunstikooli lugeda huvihariduses kindlat
kohta omavaks õppeasutuseks nii kohalikus vallas kui ka kogu Eestis.
Kooli iseloomustavad jooned on nii tugevusteks kui ka nõrkusteks. Heaks näiteks on siin avatus
kõigile kunsti ja muusikat õppida soovijatele. Ühest küljest on tegemist nõrkusega- kooli
õppetulemuste tase, osavõtt vabariiklikest konkurssidest ja nende tulemused, edukate lõpetajate
arv jm ei ole kõige parem. Teisest küljest annab see võimaluse paljudele piirkonna lastele ja
noortele huvitegevuseks, enesetäiendamiseks ja isiksuse arenemiseks.
Kooli siht on olla koos teiste omataoliste õppeasutustega üheks osaks riiklikus
haridusprogrammis, mille läbiviijateks ja teostajateks oleks haritud, võimekas ning optimistlik
pedagoogiline kaader. Samuti tahame olla arvestatav asutus kohaliku kultuurielu edendamisel.
Kooli arengukava on koolis kättesaadav kõigile õpetajatele, hoolekogu liikmetele, õpilastele ja
nende vanematele. Kooli arengukava on nähtav kooli kodulehel internetis.

