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TEGEVUSARUANNE 

Üldiseloomustus 

 

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on ainuke rakenduslikku kunstikõrgharidust andev 

õppeasutus Eestis. TKKs toimub õpe humanitaaria ja kunsti õppevaldkonnas 

kunstide õppesuunal. Tasemeõpe toimub 7 õppekava alusel:  

1. mööbel ja restaureerimine,  

2. meedia- ja reklaamikunst,  

3. fotograafia,  

4. tekstiil,  

5. maal ja maalingute restaureerimine,  

6. nahadisain ja restaureerimine,  

7. skulptuur.  

Kõik TKK õppekavad on akrediteeritud. Mööbli ja restaureerimise õppekaval on 

tingimisi akrediteering aastani 2011. 

 

TKK arengukava aastani 2010 määratleb õppeasutuse missiooni:  

1. TKK on visuaalset keskkonda kujundavaid professionaalseid rakenduskunstnikke 

ja kultuuripärandit säilitavaid kunstnik-restauraatoreid koolitav multidistsiplinaarne 

rakenduskõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduskõrgharidus audio-

visuaalsete kunstide, disaini ja rakenduskunsti, konserveerimise ja restaureerimise 

ning vabade kunstide õppesuunal. 

2. TKK väärtustab oma arengus haridust ja haritlasi kui loovtööstuse valdkonna 

tagatist, seades eesmärgiks aidata kaasa Eesti arengule võrdväärse partnerina 

Euroopa Liidu riikide hulgas. 

3. TKK missioon on võimaldada lõpetajatele haridus, mis tagaks nende 

konkurentsivõime Eesti ja Euroopa tööturul. Selleks TKK: 
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3.1. arendab intensiivselt koostööd eeskätt Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, 

Viljandi Kultuuriakadeemia, aga ka teiste kõrgkoolidega, et luua integreeritud õppe-

kavasid, mis rikastaksid kunstiharidust erinevate oskuste ja väärtustega; 

3.2. arendab rahvusvahelist koostööd kunstikõrgkoolidega; 

3.3. reageerib õigeaegselt ühiskonnas ja majanduselus toimuvatele muutustele; 

3.4. tagab loominguliselt mõtlevate ning maailmale avatud vastutustundlike 

rakenduskunstnike järelkasvu Eestis; 

3.5. aitab kaasa Eesti visuaalse keskkonna arengule ja kultuuripärandi säilitamisele 

nii tasemeõppe kui ka täiendkoolituse kaudu; 

3.6. arendab koostööd Eesti Rahva Muuseumiga, et luua digitaalset museaalset ja 

õpikeskkonda; 

3.7. aitab kaasa regiooni arengule koostöös erinevate õppesuundade organisat-

sioonidega; 

3.8. tagab Tartu kunstihariduse järjepidevuse; 

3.9. propageerib innovatiivseid, loodustsäästvaid ja traditsioonilisi tehnoloogiaid; 

3.10. leiab võimalusi professionaalse kunstihariduse säilitamiseks õppesuundadel, 

mis ei ole praegu Eestis prioriteetsed. 

4. TKK missioon teostub koostöös kodu- ja välismaiste partneritega. 

Õppetegevus 

Üliõpilased 

Sisseastujad 

Keskmine konkurss TKKsse on aastatel 2001–2008 olnud 7,7 sisseastujat ühele 

õppekohale. Seitsme aasta keskmise ühele õppekohale konkureerinud sisseastujate 

arvu alusel reastuvad õppekavad järgnevalt: 

mööbel ja restaureerimine (10,4) 

fotograafia (9,0) 

meedia- ja reklaamikunst (8,8) 

tekstiil (8,2) 

maal ja maalingute restaureerimine (7,3) 

nahadisain ja restaureerimine (4,6) 

skulptuur (4,1). 
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2008. aastal oli rõõmustav tendents konkursi ühtlustumine erialade vahel. Kui 2007. 

aastal oli suurim konkurss 11,3 ja vähim 1,2 (vahe 10,1), siis 2008. aastal olid 

vastavad arvud 9,8 ja 5,2 (vahe 4,6). 

 

Tabel 1: Konkurss RKT õppekohtadele  2001-2008  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

keskmine 

 2001- 

  2008 

Tekstiil 8,2 8,6 8,8 6,6 10,6 7,2 6,6 8,8 8,2 

Mööbel ja restaureerimine 11,6 12,0 9,6 8,2 9,5 11,0 11,3 9,8 10,4 

Nahadisain ja 

restaureerimine 2,8 5,0 7,0 4,0 6,2 2,8 2,7 6,4 4,6 

Skulptuur 4,0 3,8 6,0 6,4 2,8 3,6 1,2 5,2 4,1 

Fotograafia 8,8 7,8 8,3 9,3 10,7 7,7 9,7 9,3 9,0 

Meedia- ja reklaamikunst 11,6 10,7 10,4 9,3 9,6 6,5 6,7 5,7 8,8 

Maal ja maalingute rest. 8,4 7,3 7,3 6,2 6,8 7,2 6,6 8,4 7,3 

KOKKU keskmine  8,4 8,2 8,5 7,4 8,3 6,7 6,5 7,5 7,7 

Nii riikliku koolitustellimuse kui ka riigieelarveväliste (REV) õppekohtade täitmisel 

arvestatakse sisseastumiseksamite ja riigieksamite tulemusi. Sisseastumiseksamid 

annavad sõltuvalt õppekavast 75–80% ning riigieksamid 20–25% maksimaalselt 

võimalikust pallide arvust.  

 

Tabel 2: Immatrikuleeritud üliõpilaste suhe kandideerinutesse 2008 

 
Kandideerinud Immatrikuleeritud 

S RKT REV kokku RKT REV kokku 

Tekstiil 44   44 5 5 10 23% 

Mööbel ja restaureerimine 59   59 6 5 11 19% 

Nahadisain ja restaureerimine 32   32 5 5 10 31% 

Skulptuur 26   26 5 3 8 31% 

Fotograafia 56 1 57 6 5 11 19% 

Meedia- ja reklaamikunst 57 1 58 10 4 14 24% 

Maal ja maalingute restaureerimine 42   42 5 4 9 21% 

Kokku avaldusi: 316 2 318         

Kokku isikuid: 221 1 222 42 31 73 33% 

S - immatrikuleeritute suhe kandideerinutesse  

REV hulka on arvatud ka REV praktikuks kandideerinud ja vastuvõetud 

Tabel ei kajasta kandideerimist ja vastuvõttu eksternõppesse 
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Tabel 3: Immatrikuleeritud üliõpilaste keskmine vanus 01.09.2008 

Õppekava Õppekava kood M N Keskmine vanus 

Tekstiil 2268 0 10 22,1 

Mööbel ja restaureerimine 2268 4 8 20,8 

Nahadisain ja restaureerimine 2267 1 9 22,3 

Skulptuur 2263 4 4 20,4 

Fotograafia 2271 0 10 21,0 

Meedia- ja reklaamikunst 2272 7 7 20,5 

Maal ja maalingute restaureerimine 2273 3 6 20,4 

KOKKU   19 54 21,1 

26% mehi, 74% naisi  73  

Õppurid 

Tabel 4: Tartu Kõrgema Kunstikooli õppurite arv õppeastmeti 01.10.2008 

Eriala 

üliõpilased 

I k II k III k IV k M N kokku RKT REV 

Tekstiil 10 7 9 12 0 38 38 25 13 

Mööbel ja 

restaureerimine 10 16 15 8 22 27 49 33 16 

Nahadisain ja 

restaureerimine 12 10 8 6 2 34 36 24 12 

Skulptuur 10 4 7 5 9 17 26 23 3 

Fotograafia 11 11 9 16 9 38 47 38 9 

Meedia- ja reklaamikunst 14 14 19 8 25 30 55 49 6 

Maal ja maalingute 

restaureerimine 9 9 11 5 9 25 34 21 13 

Kokku: 76 71 78 60 76 209 285 213 72 

 

Eriala 

eksternid REV õppurid  

M N kokku kokku 

Tekstiil 0 3 3 41 

Mööbel ja restaureerimine 3 1 4 53 

Nahadisain ja restaureerimine 0 1 1 37 

Skulptuur 2 0 2 28 

Fotograafia 3 4 7 54 

Meedia- ja reklaamikunst 4 4 8 63 

Maal ja maalingute restaureerimine 0 3 3 37 

Kokku: 12 16 28 313 
 

M – mehed, N – naised, RKT - riiklik koolitustellimus, REV - riigieelarveväline 

 



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2008 

8 

 

Tabel 5: TKK üliõpilaste (sh praktikute) sooline struktuur ja keskmine vanus erialati 01.10.2008 

Eriala üliõpilased soo järgi sooline osakaal 

 

keskmine vanus 

  M N kokku M % N % M N keskmine 

Tekstiil 0 38 38 0,0 100,0   24,1 24,1 

Mööbel ja res-

taureerimine 22 27 49 44,9 55,1 24,8 22,1 23,3 

Nahadisain ja 

restaureeri-mine 2 34 36 5,6 94,4 34,0 24,0 24,6 

Skulptuur 9 17 26 34,6 65,4 21,8 24,3 23,4 

Fotograafia 9 38 47 19,1 80,9 23,3 23,0 23,1 

Meedia- ja 

reklaamikunst 25 30 55 45,5 54,5 21,2 22,7 22,0 

Maal ja 

maalingute rest. 9 25 34 26,5 73,5 22,8 21,6 21,9 

Kokku: 76 209 285 26,7         73,3     23,1 23,1 23,1 

 

Tabel 6: TKK üliõpilaste (sh praktikute) vanusegrupid soo järgi 01.10.2008 

  18. -24. a 25. a ja vanemad 

naised 79,90% 20,10% 

mehed 80,30% 19,70% 

üliõpilased KOKKU 80,00% 20,00% 

 

Joonis 1: TKK üliõpilaste päritolu 

TKK üliõpilaste jagunemine päritolumaakonna järgi 03.11.2008
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Väljalangevus 

Tabel 7: Üliõpilaste aastane väljalangevus erialade lõikes 2008 

Eriala 01.01 - 31.12.08 Lahkunud 

  M N Kokku OS EJ 

Tekstiilikunst   4 4 4   

Mööbli kujundamine ja restaureerimine     0     

Nahakunst   1 1 1   

Skulptuur 2 1 3 2 1 

Fotograafia 1 2 3 1 2 

Meedia- ja reklaamikunst 2 2 4 3 1 

Maalimine ja maalingute restaureerimine   2 2 1 1 

Kokku: 5 12 17 12 5 

M – mehi, N – naisi, OS - omal soovil,  

EJ - edasijõudmatus 

Lõpetanud 

Tabel 7: Tartu Kõrgema Kunstikooli lõpetanud 2008 

Tekstiil 7 

Mööbel ja restaureerimine 5 

Nahadisain ja restaureerimine 6 

Skulptuur 10 

Fotograafia 3 

Meedia- ja reklaamikunst 6 

Maal ja maalingute restaureerimine 8 

Kokku: 45 

 

2005. aastal lõpetas TKK 42, 2006. aastal 40 ja 2007. aastal 46 inimest. Riiklik 

koolitustellimus on kõigil aastatel olnud 42 lõpetajale. Seega on viimase 4 aasta 

lõikes RKT keskmine täitmine olnud 103%. 

Üliõpilaste tagasiside 

2008. aastal läbi viidud tagasisideküsitlused TMS (tagasiside-monitooringu süsteem) 

küsitluskeskkonnas: 

1. töökeskkonna kaardistamine; 

2. tudengite tööalased soovid/eelistused; 

3. TKK sisseastujate uuring (2008. a kandideerinutele); 

4. üliõpilaste vastuvõtu korralduse uuring (2008. a sisseastunutele). 
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Esmakordselt saadeti kooli vastuvõetud tudengikandidaatidele vastuvõtuteatised 

RKT ja REV õppekohtadel õppima asumiseks nii eesti kui inglise keeles TMS 

tagasisidekeskkonna kaudu. 

Täienduskoolitus, elukestev õpe 

2008.aasta kevadsemestril viis TKK täienduskoolituskeskus läbi 9 kursust, kus 

osales 84 õppurit.  

2008.a. sügissemestril oli läbiviidud kursuseid 14 ja osalejaid 128.  

Täienduskoolituskeskuse poolt korraldatud kursustel osales ja sai tunnistuse 7 TKK 

õppejõudu.  

Jätkus kunstiõpetuse lisaeriala projekti elluviimine. Projekt ”Lectiones artium” esitati 

2005.aastal Struktuurifondide meetme 1.1 II taotlusvooru. Kinnitus taotlusele saabus 

septembris 2005. Projekti partneriteks olid Tartu Kunstikool ja Tartu Ülikool ning 

projekt kestis 33 kuud: september 2005 kuni mai 2008. 

2008. I poolaastal jätkati projekti raames läbiviidava õppetööga, milles osales kokku 

24 vastava erihariduseta üldhariduskoolide kunstiõpetajat. Koolitus lõppes mais 

2008, lõputunnistuse said 21 üldhariduskoolide kunstiõpetajat. 

Õppeprotsessi juhtimine 

TKK arengukava 2010 näeb ette õppekavade struktuuri ja sisu suurema sidumise 

tööjõuturu vajadustega ning õppekavade kujundamise lähtuvalt nõudluse ja 

pakkumise protsessist, riigi rahastamispoliitikast ning tööjõuturu signaalidest. 

 

Õppekavade arendustegevus ja vastutus selle täitmise eest on korraldatud 

järgmiselt: 

1. Õppekavade põhisuundade ja struktuuri väljatöötamise ning arendamise eest 

vastutavad rektor ja õppeprorektor koostöös erialaosakondade juhatajatega, kes 

on õppekavade sisulised juhid. 

2. Õppekavade üldainete osa arendamise eest vastutavad õppeprorektor ja 

õppeosakond. 

3. Õppekava erialaainete osa arendamise eest vastutab erialaosakonna juhataja. 

4. Õppekorralduse efektiivset toimimist toetab haldus- ja tugistruktuur, mille töö ees-

märgid on: õppetegevuse majanduslik toetamine, materiaaltehnilise varustatuse 

tagamine, kooli vara korrashoidmine, kooli infrastruktuuri toimimise tagamine.  
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Töötajad, üliõpilased, vilistlased ja tööandjad on kaasatud kooli ja õppekavade 

arengut puudutavate otsuste tegemisse õppekavade nõukogudes. Näiteks 

õppekavade üldainete nõukogusse kuuluvad: 

Erika Pedak, esimees õppeprorektor 

Valeri Nuust   rektor 

Ave Avalo   klaasikunstnik, üldainete osakonna juhataja 

Jaanus Eensalu  disainer, meedia- ja reklaamikunsti osakonna juhataja 

Aet Ollisaar   tekstiilikunstnik, tekstiiliosakonna juhataja 

Helle-Reet Paris  maalikunstnik, TKK õppejõud 

Enn Tegova  maalikunstnik, Tartu Lastekunstikooli õpetaja, Eesti 

Kunstnike Liidu liige 

Heli Tuksam   maalikunstnik, maalingute osakonna juhataja 

Udo Vool   dekoratiiv-tarbekunstnik, TKK õppejõud 

Epi Tohvri   kunstiajaloolane, TKK õppejõud 

 

Õppekava muudatused kinnitatakse kooli nõukogus. 

 

Immatrikuleeritud üliõpilastele viiakse esimesel koolipäeval läbi infotund, kus 

tutvustatakse TKK õppekorraldust, õppeinfosüsteemi kasutamise aluseid ja igale 

üliõpilasele antakse tasuta kooli õpiteatmik. Rektor kohtub üliõpilastega nn 

teeõhtutel, kus vastab informaalses õhkkonnas üliõpilaste küsimustele ja arutab TKK 

arengut puutuvaid küsimusi. 

 

Sihtstipendiumid 
TKK on aktiivselt otsinud võimalusi sihtstipendiumite asutamiseks. Sihtstipendiumi 

eesmärk on lisaks edukate üliõpilaste motiveerimisele ka sotsiaalsete sidemete 

sõlmimine TKK ja kooliväliste organisatsioonide vahel. 

Nii oli 2008/2009. õppeaastal TKK üliõpilastel võimalik kandideerida järgmistele TKK 

sihtstipendiumitele:  

Kris Grupp Printerikeskus OÜ 10 000 kr suurune stipendium nahadisaini osakonna 

üliõpilasele;  

Nordic Digital ASi 15 000-krne stipendium  fotograafia eriala üliõpilasele;  

http://www.printerikeskus.ee/
http://www.nordic-digital.ee/
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Playtech Estonia OÜ kolm 15 000-krst stipendiumi meedia- ja reklaamikunsti 

osakonna üliõpilastele; 

Tartu valla 15 000-krne stipendiumi tekstiili eriala üliõpilasele; 

Eesti Kunstnike Koondise Torontos Margaret Kevendi Fondi 2 10 000-krst 

stipendiumi TKK üliõpilastele; 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 5000-krne stipendium parima lõputöö 

autorile. 

Kris Grupp OÜ, Nordic Digital AS-i, Playtech Estonia OÜ ning Tartu valla 

stipendiume antakse välja koostöös Tartu Kultuurkapitaliga. 

Üliõpilasesindus 

Üliõpilasesinduse (ÜE) valimised toimusid 26. märtsil. 301 hääleõiguslikust tudengist 

võttis valimistest osa 55, valimisaktiivsus oli 18,3 %.  

ÜE liikmed osalesid TKK nõukogus kolme liikmega ja võtsid osa osakonnajuhatajate 

valimistest. ÜE aitas korraldada kooli lõpuaktust ning sügisel sisseastumisaktust. 

Samuti osalesid mõned tudengid kooli sisseastumiskomisjonides.  

Üliõpilasesinduse liikmed osalesid ka mitmel kooli tutvustaval üritusel, näiteks Tartu 

kõrgkoolide lahtiste uste päeva erirongil 19.märtsil ja lahtiste uste päeval, läbi aasta 

kestnud projektis Teadlik Valik, kus käidi läbi enamus Eesti gümnaasiume ning Eesti 

suurimal haridusmessil Teeviit 2008.  

TKK ÜE võttis osa Tartu Kõrgkoolide Ümarlaua (TKÜ) loomisest 6.septembril ja on 

selle organisatsiooni alaline liige.  

Kõik ÜE otsused võeti vastu ÜE koosolekutel.  

Õppekavade üldstruktuur 

TKK õppekavad on üles ehitatud moodulipõhistena, mis annab maalingute, mööbli, 

nahadisaini ja skulptuuri osakonna üliõpilastele võimaluse valida disaini- ja 

restaureerimise suunamooduli vahel. Tekstiili õppekaval toimub spetsialiseerumine 

disaini suunamooduli kaudu. Osakondade-vahelised suunamoodulid integreerivad 

endas sünergilise ühisõppe.  

 

Spetsialiseerumise läbinud TKK tudengitele luuakse eeldus taotleda vastava eriala 

kutsetunnistust. Samuti elavneb ümberkorraldatud õppekavade tulemusel suhtlus 

TKK ja ettevõtlussektori vahel ja avarduvad üliõpilaste erialase praktika võimalused. 

http://www.playtech.ee/
http://www.kultuurkapital.ee/
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Õppekavade ümberstruktureerimist alustati 2004/2005. õa kevadsemestril. 

Suunamoodulid rakendusid täies mahus alates 2008. a 1. septembrist.  

Arendustegevus 

Koostöö  

TKK arendusosakond tegi 2008. aastal koostööd teiste kõrgkoolidega erinevates 

projektides. Nt toimus esimest korda kolme rakenduskõrgkooli (Eesti 

Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiukõrgkool ja TKK) ühine EV aastapäeva ball; TKK 

osales koos teiste Tartu kõrgkoolidega Tallinn-Tartu-Tallinn erirongi projektis; TKK 

osales Teadliku Valiku ringsõitudel, kus Eesti gümnaasiumites tutvustati 

rakenduskõrgharidust. 

TKK oli esindatud ka kahel suuremal noorte infomessil – Teeviit Tallinnas ja 

Intellektika Tartus.  

 

7. aprillil 2008 sõlmisid TKK ja Tartu Vallavalitsus koostöölepingu, mis on aluseks 

kunsti ja disaini valdkondades ühistest huvidest lähtuvate tegevuste kavandamiseks.  

Esimeseks suuremaks koostööprojektiks sai Kõrveküla lasteaia juurdeehitusele ja 

vanale osale sisekujunduse loomine. 

TKK seisukohast on oluline, et projekt võimaldas teha erinevatel osakondadel 

koostööd ning tudengitel tekkis võimalus rakendada oma ideid praktikas. 

 

16. aprillil 2008 kirjutas TKK rektor koos teiste Rakenduskõrgkoolide Rektorite 

Nõukogusse kuuluvate rektoritega alla kõrgkoole ühendavale rahvusvahelistumise 

heade tavade leppele, milles on määratletud head tavad Eesti kõrgkoolide 

õppimisvõimaluste tutvustamiseks välisriikides, sisseastumisnõuded Eestis õppida 

soovivatele rahvusvahelistele üliõpilaskandidaatidele ning kõrgkoolide kohustused 

seoses rahvusvaheliste üliõpilaste, õppejõudude ja teadlastega. 

 

29. mail 2008 sõlmisid TKK ja Eesti Maaülikool koostöölepingu koostöösidemete 

edasiseks arendamiseks õppetöö erinevates valdkondades. Lepingu 

üldpõhimõteteks on tagada mõlema kõrgkooli üliõpilaste ja personali vaba 

akadeemiline liikumine, koordineerida ja tõhustada sarnaseid akadeemilisi tegevusi.  

 



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2008 

14 

 

TKK-l on varem sõlmitud koostöölepingud Tartu Ülikooli, Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Peterburgi Kunstiakadeemiaga. 

 

31. märtsil 2008 korraldas Tartu Kõrgem Kunstikool koostöös MTÜ Eesti Disaini 

Instituudiga Tartus Athena Keskuses  seminari „ Disaini võimalused Eestis” . 

 

Rahvusvahelised suhted. Välis- ja vahetustudengid 

TKK üliõpilastel on akadeemiliseks liikuvuseks erinevaid võimalusi:  

1. koolisisene – õppekava vahetus; õppeained teistelt õppekavadelt; 

2. Tartu linnas – õppeained teistes Tartu kõrgkoolides; 

3. Eestis – õppeained teistes Eesti kõrgkoolides; 

4. välismaal – Erasmus programm; TKK partnerkoolid etc. 

 

TKK on Erasmuse programmiga Euroopasse õppima ja praktikale minevate 

tudengite protsendi poolest Eestis esimene. Kokku osaleb Erasmuse programmis 24 

Eesti kõrgkooli. 

 

Erasmuse programmi nõukogu Eestis seadis paari aasta eest eesmärgiks, et alates 

2007/2008 õppeaastast õpib õppeaasta jooksul Erasmusega välismaal vähemalt üks 

protsent üliõpilaste koguarvust. TKK üliõpilaskonnast õppis 2007/2008 õppeaastal 

Erasmusega välismaal 6,5 %. Selline kõrge osalusprotsent teeb TKKst kõige 

edukama kooli Eestis.  

On oodata, et õppeaastal 2008/2009 on TKKst Erasmuse raames Euroopasse 

õppima ja praktikale minevate üliõpilaste protsent juba 7,7.  

 

Sihtasutuse Archimedes kõrghariduse büroo juhataja Kai Treier soovitas TKKl 

kandideerida Euroopa Komisjoni organiseeritud Erasmus 2009 edulugude 

konkursile. Kokku esitasid konkursile taotluse 69 kõrgharidusasust üle kogu 

Euroopa. TKK ei osutunud küll seekord valituks, kuid märgitakse ära edulugude 

põhjal koostatud infotrükises.  

 

TKKl on kokku 25 Erasmus partnerkõrgkooli Austrias, Belgias, Soomes, Saksamaal, 

Kreekas, Portugalis, Prantsusmaal, Leedus, Norras, Rootsis, Suurbritannias ja 

Hispaanias. Tudengivahetuses osalejaid nõustab kooli välissuhete koordinaator. 

Mujal sooritatud õpingutulemusi arvestatakse VÕTA reglemendi kohaselt. 

http://www.ateen.ee/
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2008. aastal sõlmiti Erasmuse programmi raames järgmised lepingud: 

- Kreeka, University of Ioannina 

- Portugal: Escola Superior Artistica do Porto 

- Prantsusmaa: Universite de Picardie 

- Soome: HAMK University of Applied Sciences 

- Belgia: K.U. Leuven, Faculty of Arts 

 

Lisaks sõlmiti praktikalepingud järgmiste asutustega:  

- Kreeka, Archipelagos 

- Hispaania, Abakos  

- Soome, Cultura Mobila  

- Hispaania, Cambridge House CC  

- Ungari, Kelle Familia kft 

- Saksamaa, Weberei Hamburg 

- Soome, HiQ Visual 

- Soome, Fokus Fabrik  

Teadus- ja loometegevus 

2008. aasta oli edukas trükiste väljaandmisel. Ilmus neli TKK Toimetiste sarja 

raamatut, õppeteatmik ja mitmesuguseid infomaterjale. Kahe Toimetiste sarja 

raamatu väljaandmiseks (Endel Valk-Falk ”Verba volant, scripta manent” ja Erika 

Pedak ”Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja kujunemine 1940. aastani") andis 

toetust ka Eesti Kultuurkapital.  

TKK Toimetiste sarjas 2008. aastal ilmunud: 

1. Eve Eesmaa - Toimetised 6. Trükk on tore. Kõrgtrükitehnika: graafika ja 

rakenduskunstid. Õppematerjalid 

2. erinevad autorid - Toimetised 7. Lend 2007. Tartu Kõrgema Kunstikooli valitud 

diplomitööd 2007 

3. Endel Valk-Falk - Toimetised 8. Verba Volant, Scripta Manent. Jutt lendab 

tuulde, kirjutatu jääb. Valik raamatuajaloo-alaseid uurimuslikke kirjutisi autori 

redaktsioonis 

4. Erika Pedak - Toimetised 9. Eesti professionaalse tekstiilikunsti sünd ja 

kujunemine 1940. aastani 
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TKK õppejõud ja üliõpilased osalesid 2008. aastal oma loominguga sadadel 

näitustel, kureerisid arvukalt erialaprojekte, esinesid ettekannetega konverentsidel ja 

avaldasid artikleid erialaajakirjades. 

Skulptuuriosakonna juhataja Mati Karmin pälvis Tartu linnalt „Aasta looja 2007“ tiitli, 

tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar sai Eesti Tekstiilikunstnike Liidult „Aasta 

Tekstiilikunstniku preemia“, fotograafia osakonna juhataja Peeter Linnapi 

"Fotoloogia" pälvis prestiižika Ervin Pütsepa kunstiteooria monograafia preemia jne. 

Õpikeskkond 

Ruumid 

TKK kahes õppehoones on üldpinda 4180 m² (sellest 207 m² Tartu Kunstikooli 

käsutuses). 

Kolmandas õppehoones (ehitatav/rekonstrueeritav)  on tänaseks kasutusele võetud 

522 m². Seega on praegu kolme õppehoone kasutatav üldpind (kaasa arvatud Tartu 

Kunstikool) 4702 m². 

 

Üldainete õppeks kasutatavat ja ühiskasutuses olevat pinda on TKKs kokku 1217,7 

m². Üliõpilaste iseseisva töö ja puhkeruumide pinda on 608,2 m², õppejõududele 

mõeldud töö- ja puhkeruume on TKKs 189,95 m², millele lisanduvad tugistruktuuri 

töötajate ruumid. 

Infotehnoloogiline baas 

Õppekavas ettenähtud arvutitunnid toimuvad kooli arvutiklassides, kus on üliõpilaste 

käsutuses kokku 62 arvutit. Igal üliõpilasel on serveris 500Mb–1500Mb ruumi ja 

vajadusel võimalus andmeid talletada CD-kirjutajate abil.  

Koolil on 6 serverit: e-maili, internetilehekülje, tulemüüri, infosüsteemi ja terminaali 

serverid.  

Kõik kooli arvutid on interneti püsiühendusega, lisaks on koolis täielik Wifi leviala. 

Kõigile üliõpilastele on tagatud kopeerimise, skaneerimise ja printimise võimalus sh 

värvilisena.  Mustvalgete koopiate tegemine on üliõpilastele tasuta ja selleks on 

koolil 2 koopiamasinat, millele ligipääs on kõigile tagatud. Värvilise väljatrüki eest 

maksavad üliõpilased vastavalt hinnakirjale.  

Kokku on TKKs 119 arvutit ja õppetööks 11 projektorit.  
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Raamatukogu 

TKK raamatukogul on 504 aktiivset lugejat ja 106 m² lugemissaal/tööruum, mis on 

avatud tööpäevadel kl 9 – 17. Raamatukogus on 2 töötaja ja  3 lugeja arvutitöökohta 

ning 15 lugeja töökohta. Lugemissaalis on WIFI-võrk, printimise, skaneerimise ja 

CD-de ning DVD-de kirjutamise võimalus. 

 

Esmakursuslastele toimuvad raamatukogu infotunnid, samuti TÜ Raamatukogu 

lugejakoolitus ning võimalus osaleda vabaaines ”Infokirjaoskuse alused”. TKK 

üliõpilased ja töötajad saavad koostöölepingute ja kokkulepete alusel kasutada TÜ, 

Eesti Rahvusraamatukogu Kunstide Teabekeskuse, EKA- ja KUMU raamatukogu. 

Koostööd tehakse ka kõigi teiste Eesti olulisemate kunstiraamatukogudega, 

sealhulgas Tartus ERM-i, TKM-i raamatukogu ning O. Lutsu nim Tartu 

Linnaraamatukoguga. 

 

Alates 2006. aastast korraldab raamatukogu regulaarseid infotunde ja üritusi, kus 

üliõpilased ja õppejõud räägivad oma kogemustest, õpingutest, välisreisidest ning 

teiste kunstikõrgkoolide töökorraldusest jne. Korraldatakse ja tehakse koostööd 

erinevate temaatiliste ürituste ja näituste ning kunstiraamatute soodushindadega 

näitusmüükide korraldamisel. 

 

Elektronkataloogidest ja andmebaasidest on kasutada Eesti raamatukogude 

elektronkataloog ESTER ja TKK raamatukogu elektronkataloog ARTAR (kirjete arv 

8060). Alates 2002. aastast tasuta artiklite andmebaas EBSCO.  Alates 2005 on igal 

aastal ostetud litsentsid Keelevara internetipõhise andmebaasi kasutamiseks. 

Raamatukogul on oma veebilehekülg. E-õppematerjalide osas tehakse koostööd 

Eestis e-Ülikooliga ja Soomes Helsingi Tarbekunsti ja Disaini Ülikooli ARALIS-

Raamatukogu-keskusega. 

 

2008. a. jooksul lisandus fondi 972 teavikut. Kustutamisaktiga kanti maha 204 

teavikut. Seisuga 01.01.2009 on raamatukogus 12 940 teavikut (neist kasutuskogus 

7 049 ja varukogus 5 891). Paljundatud õppematerjale on 21 930 lehekülge. 2008. 

aastaks oli raamatukokku tellitud 43 ja annetustena 5 nimetust ajakirju, enamuses 

võõrkeelne erialane perioodika.  

Raamatukogus on kaks põhitöökohaga töötajat. 



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2008 

18 

 

Akadeemiline ja teenindav personal  

TKK õppe- ja teadusstruktuuri personali ning tugi- ja haldusstruktuuri personali tööle 

võtmise nõuded arvestavad töötaja kvalifikatsiooni, töökogemust ja 

arenemisvõimelisust. Seisuga 01.01.2009 töötab TKKs 98 inimest, nendest juhtkond 

2, õppestruktuuris 65 ja tugi- ja haldusstruktuuris 24 töötajat. 

 

Õppejõudude valimine, kvalifikatsiooni tõstmine ja koosseisu uuendamine 

TKK õppe- ja teadusstruktuuris on 39,63 täiskoormusega ametikohta, millel töötab 

49 õppejõudu, kellest 9 töötavad täiskoormusega; 26 meistrit/osakonnajuhataja abi, 

kellest 9 töötavad täiskoormusega. Õppejõudude keskmine staaž kõrgkoolis on 11 

aastat. 

 

Doktorikraad on 1 õppejõul, magistrikraad või magistrikraadile vastav kvalifikatsioon 

on 48 õppejõul. Doktoriõppes on 5 ja magistriõppes 8 õppejõudu. Ühe õppejõu kohta 

on 0,5 meistrit /osakonnajuhataja abi (erialaste õppeainetega seotud personal). 

Õppejõudude ja üliõpilaste suhe on 0,16 õppejõudu ühe üliõpilase (koos 

eksternõppe üliõpilastega) kohta (arvestus ilma külalisõppejõududeta). 

 

Ajavahemikus 2001–2008 on TKKs konkursi korras valitud 74 õppejõudu, nendest 

2001. aastal 41, 2003. aastal 13, 2005. aastal 11, 2006. aastal 2, 2007 aastal 2 ja  

2008 aastal 5. 

 

Konkursi väljakuulutamisel arvestatakse õppekava vajadusi ja muudatusi ning seda, 

et õppejõudude koguarv, kvalifikatsioon ja tase oleks piisav õppe-eesmärkide 

saavutamiseks. Õppejõudude valimisel on kinni peetud rakenduskõrgkooli õppejõu 

valimise korrast (HTM määrus nr 19) ja TKK õppejõudude valimise eeskirjast (rektori 

kk nr 64, 12.04.2001). Kandidaatide hindamisel on kinni peetud Ülikooliseadusest 

(RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206) ja Rakenduskõrgkooli seadusest, Õpetajate 

koolituse raamnõuetest, Kõrgharidusstandardist (VV 06.06.2005. a määrus nr 120) 

ja TKK õppejõudude ametikohtade täitmise eeskirjast (TKK nõukogu otsus nr 45, 

20.09.2005). Kõigi õppejõudude ettevalmistus ja kvalifikatsioon vastab tegevusalale 

ja ametinimetusele.  
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Aeg õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmiseks on planeeritud nende üldtööaja hulka, 

lisaks on EV puhkuseseaduse kohaselt (§ 9 lg 2 p 4 ) pedagoogide puhkus 56 

kalendripäeva, mida mõned osaliselt kasutavad ka enesetäiendamiseks.  

 

Kinnitatud on õppejõududele tööülesannetest vabade nädalate andmise tingimused 

ja kord (TKK nõukogu otsus nr 50, 26.01.2006 muudetud TKK nõukogu 05.05.2008 

otsusega nr 61), mida praeguseks on kasutanud kaheksa õppejõudu. 

 

Õppejõud koostavad üldjuhul ise oma täienduskoolituse plaani ja kooskõlastavad 

selle osakonnajuhatajaga. Seejärel võetakse koolitused vastavalt koolituseelarve 

võimalustele plaani. 

Õppejõududel on vastavalt korrale «Täiendusõppe vormid ja täiendusõppe 

läbiviimise korrad» (kooli nõukogu otsus nr 38, 18.11.2004) õigus sisekoolitusele 

TKKs peetavate loengute või täienduskoolituskursuste raames. 2008. aastal said 

töötajad sisekoolitust mahus 5941 akadeemilist tundi, sealhulgas LÜKKA alaprojekti 

– “Õppejõudude õpetamisoskuste parendamine” raames on toimunud koolitused 

Eesti Maaülikoolis, kus meie 27 töötajat osalesid 5 erineval koolitusel mahus 750 

akadeemilist tundi. TÜ 1 koolitusel osales 4 töötajat kokku 48 koolitustundi. Tartu 

KHK 1 koolitusel 1 töötaja 80 koolitustundi. 

TKK eelarves on ette nähtud vahendid õppejõudude ja töötajate täienduskoolituseks. 

Viimasel kolmel aastal on kulunud õppejõudude ja töötajate täiendkoolitusele 

väljaspool TKKd ~ 60 000 kr aastas. Õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise vormiks 

on ka nende loome- ja arendustegevus.  

 

Lisaks on toimunud koolitusi mitmete projektide raames, samuti on kooli töötajad 

osalenud seminaridel, konverentsidel ja teabepäevadel.  

 

Teeninduspersonali valik ja koolitus 

Tugi- ja haldusstruktuuris töötab koos juhtkonnaga 26 inimest. 58% töötajatest on 

kõrgharidus, nendest üks on doktoriõppes. 38% töötajatest on kesk või kesk- 

eriharidus, 4% põhiharidus. 
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Iga haldus- ja tugistruktuuri töötaja kohta tuleb 2,7 õppe- ja teadusstruktuuri töötajat. 

Et haldus- ja tugistruktuuri töötajad teenindavad ka üliõpilasi, siis teenindab iga 

töötaja 15,71 inimest (õppejõud, meistrid, üliõpilased).  

 

Töötaja oskuste ja teadmiste vastavust ametikohale hindab tööandja ning seetõttu 

otsustab ta ka seda, kas töötajale on vaja ametikoolitust. Kui ametikoolitus toimub 

koolitusasutuses, antakse töötajale osalemiseks õppepuhkust vähemalt 14 

kalendripäeva keskmise palga säilitamisega.  

Sisekontrolli süsteemi kirjeldus 

Alates 2003. aasta kevadest kasutusel olev infosüsteem (IS), annab kõigile 

töötajatele ja üliõpilastele parema juurdepääsu sisemisele informatsioonile.  

IS on mõeldud kogu töö paremaks korraldamiseks, st üldinfo jagamiseks, 

asjaajamise ja personalitöö (ka koolitus, analüüs) hõlbustamiseks, õppeinfo 

paremaks kättesaamiseks õppejõududele kui ka üliõpilastele, üliõpilaste ja töötajate 

kohta statistika saamiseks, töö dubleerimise vähendamiseks, päevaplaani 

koostamiseks ja jälgimiseks.  

IS kaudu on kättesaadavad rektori ja nõukogu õigusaktid, koosolekute protokollid 

jmt, mis tagab juhtimise läbipaistvuse. Lihtsam on iga-aastase aruandluse statistika 

koondamine ja hetkeseisu fikseerimine. 

 

Üldisem (organisatsiooni) tegevuse arutelu toimub juhtkonna ja struktuuriüksuste 

juhtide vahel rektoraadis ning rektor toetub oma otsustustes paljuski rektoraadile. 

Erialaosakonnad analüüsivad oma tööd osakonnasiseselt hindamiste järel või 

vastavalt sisulisele vajadusele. 

 

Juhtimiskontroll - kooli töökorraldus, mille moodustavad kõik plaanid, 

tegutsemisviisid, strateegia, protseduurid ja tavad, mis on töötajatele vajalikud kooli 

eesmärkide saavutamiseks. 

Tagatakse 

a) kooli arengukava alusel 

d) rektori, prorektorite, osakonnajuhatajate jt struktuuriüksuste juhtide kooli 

nõukogule esitatavate tegevusaruannete kaudu 
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e) nõunike kogu ettepanekute ja hinnangute kaudu koolile, sh õppekavade arengut 

puudutavates küsimustes 

f) koolis kehtestatud ja kehtivate normdokumentide kaudu 

g) kooli juhtkonna eeskuju järgides. 

 

Administratiivne kontroll - protseduurid ja dokumendid, mis on seotud otsustamis-

protsessiga, mis omakorda suunab töötajaid ametlikult heakskiidetud tegevusele 

kooli eesmärkide saavutamiseks.  

 

Tagatakse 

a) kooli kvaliteedisüsteemi rakendamise kaudu  

b) juhtimissüsteemi, rektori asendamise ja volituste käskkirjade kaudu  

c) organisatsioonikultuuri arengu kaudu, mille tagavad kooli korraldatud 

ühiskoolitused  ja -üritused personalile ning arenguvestlused 

d) kooli enesehindamise kaudu 

e) teiste koolidega võrdlusanalüüsi (RKRN, RKRN töörühm, tagasiside-monitooringu 

süsteem jne) alusel. 

 

Finantskontroll - toimingud ja dokumentatsioon, mis puudutavad vara säilivuse 

tagamist, rahaliste dokumentide usaldusväärsust ja raamatupidamist ning finants-

aruandlust. 

Kooli tegevuse säästlikkuse, mõjususe, tõhususe ja tegevuse vastavuse 

õigusaktidega tagavad koolis kehtivad eeskirjad ja korrad, mille alusel viib 

siseaudiitor läbi tulemus- ja vastavusauditeid, et jälgida eeskirjade ja kordade 

rakendumist. 

 

Eeltoodust lähtudes võib hinnata TKK sisekontrollisüsteemi tõhusaks ning kinnitada, 

et TKK sisekontrollisüsteem annab olulises osas kindlustunde, et:  

- asutuse tegevus on seaduspärane;  

- asutuse varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja 

ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju  eest; 

- asutuse tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge 

kvaliteet; 

- asutuse tegevust kajastav  juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, 

tõene ja õigeaegne.  



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2008 

22 

 

Menetluses olnud dokumendid  

Käskkirjad, korraldused, protokollid 

rektori käskkirjad: 

üldtegevus     42 

personal     22 

puhkused     17 

üliõpilaste kohta    75 

üliõpilaste matrikulatsiooni kohta  22 

 

rektori korraldused    39 

 

rektoraadi koosolekute protokollid  15 

kooli nõukogu protokollid   8 

kooli nõukogu otsused   7 

nõunike kogu protokollid   1 

Tõendid ja teatised 

61 tõendit üliõpilastele  

15 tõendit töötajatele  

5 teatist  

Avaldused 

158 õppurite avaldust  

52 töötajate avaldust  

Kirjavahetus 

 

  sisse  välja kokku 

1-22 Kirjavahetus üldtegevuse küsimustes 33 20 53 

2.1-50 Kirjavahetus õppetöö ja üliõpilastega seotud küsimustes 9 14 23 

2.2-7 Kirjavahetus tööalase koolituse küsimustes 0 2 2 

3.1-6 Kirjavahetus koostöö ning  arendustegevuse küsimustes 17 28 45 

3.2-9 Raamatukogu ja kunstiinfokeskuse kirjavahetus 0 1 1 

4-15 Asjaajamise ja arhiivitööga seotud kirjavahetus ja aruandlus 1 1 2 

4-20 Kirjavahetus teatise väljastamise kohta 4 6 10 
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5-26 Avalike konkursside korraldamisega seotud dokumendid ja 

kirjavahetus 

16 23 39 

5-27 Kirjavahetus ja aruandlus personaliküsimustes 3 11 14 

5.1-10 Kirjavahetus töötervishoiu ja tööohutuse  küsimustes 8 2 10 

6-11 Kirjavahetus haldus- ja majandusküsimustes  12 38 50 

7-34 Kirjavahetus raamatupidamise ja finantstegevuse küsimustes 25 23 48 

 kokku 128 169 297 

Tehtud ja muudetud dokumendid 

Kooli nõukogu 

KINNITATUD 

Vastuvõtueeskiri 2009 [11.12.08] 

Diplomitööde läbiviimise eeskiri 2009 [11.12.08 ]  

VÕTA tingimused ja kord TKKs [23.10.08] 

Transpordikorralduse alused [14.03.08] 

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord 2008/2009 

[18.19.08] 

 

27.11.08 kiitis kooli nõukogu heaks uue põhimääruse kavandi. 

 

MUUDETUD 

Õppekorralduse alused [05.05.08] 

Õppejõududele tööülesannetest vabade nädalate andmise tingimused ja kord TKK-s 

[05.05.08] 

 

Rektori käskkirjaga 

KINNITATUD 

Raamatupidamise sise-eeskiri [01.12.08] 

Valimise ja hääletamise kord TKK nõukokku õppejõudude ja üliõpilaste esindajate 

valimiseks [28.08.08] 

Diplomitööde hindamise komisjoni töökord [02.06.08] 

MUUDETUD 

Sünni- ja matusetoetuste maksmise kord [01.09.08]  

http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6187&vajalik=teey3
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=7528&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=7528&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=6089&vajalik=teey1
http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=8280&vajalik=teey2
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Rektori kinnitatud 

TKK külaliskorteri kasutamise kord [01.09.08] 

 

Istungid ja koosolekud 

- 7 kooli nõukogu istungit (otsused 59–65). 

- 16 rektoraadi koosolekut 

- 1 nõunike kogu istung (20.06.2008 – lõpetamisperioodi järel, Tartu Näituste 

Messikeskuses, kus nõunikud tutvusid lõputöödega). 

 

Rektoraadi koosseisu muudeti 

04.02.2008, 21.01.2008 

Rektoraadi koosseis 2007/2008. õppeaastaks kinnitati 01.09.2008. 

 

Nõukogu koosseis kinnitati 01.09.2008 (uued õppejõudude esindajad volitustega 

kuni 31.09.2010). 

Nõukogu koosseisu muudeti  

04.04.2008, 21.01.2008, 04.09.2008, 18.10.2008. 

 

10.12.2007 kinnitatud õppekavade nõukogudes (volitustega kuni 31.08.2009) tehti 

muudatus 04.09.2008. 

 

Audit 

21.02.2008 sõlmiti leping TKK 2007. a raamatupidamise aastaaruande kontrol-

limiseks siseauditi raames Audiitorbüroo Silvia Sirel OÜ-ga (Silvia Sirel), lõpp-

aruanne kinnitati 31.03.2008. 

 

27.10.2008 IT maakler OÜ-ga (Silvia Sirel) sõlmitud lepingu järgi hindas audiitor 

Silvia Sirel TKK 2008. aasta majandusaasta aastaaruande õigsust ja tehingute 

seaduslikkust. Audiitor viis läbi finantsauditi raamatupidamise korralduse, 

finantsaruandluse õige ja õiglase finantsinformatsiooni kandmise osas ning 

nimetatud valdkonna regulatsioonide osas, mis hõlmab ajavahemikku 01.01.2008 – 

31.12.2008. 

 

Audiitorile olid tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule 

informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.  

http://192.168.0.199/dokid/register/download.asp?doknr=8119&vajalik=teex
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Ülevaade eelarve täitmisest 

TKKle riigilt eraldatud eelarve oli 18 928 tuh. kr, millest töötasudele kulus 15 204 tuh. 

kr. 

Lisaks laekus omatulu 2 538 tuh kr. Omatulu laekus põhiliselt õppeteenustasude, 

täienduskoolitusteenuse ja muude teenuste arvelt. 

Üldine majanduskulu oli 6 871 tuh. kr. 

Sihtotstarbeline laekumine oli 2180 tuh. kr, mis jaotus järgmiselt: 

Kultuurkapital - 585 tuh. kr 

Eesti Rahvuskultuuri Fond - 66 tuh. kr 

Eesti Teadusfond - 180 tuh. kr 

Kultuuriministeerium - 30 tuh. kr 

ERASMUS - 1 094 tuh. kr 

Haridus- ja Teadusministeerium – 225 tuh. kr 

 

Investeeringuteks 2008. aastal vahendeid ei olnud. 

 

Põhivara soetati kokku 258 tuh. kr eest: nahaõhendusmasin; postõmblusmasin; 

formaatsaag; montaažipress; arvuti Mac Book Pro Power.  

Prioriteedid aastal 2009 

Võttes aluseks Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2008. a määruse nr 2 

„Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri 

kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“, esitas 

TKK investeerimisettepaneku õppeinfrastruktuuri arendamiseks. 

 

Investeerimisettepaneku kogumaht oli 35 450 tuh. kr (käibemaksuga), mida kavatseti 

kasutada Tähe 38b õppehoone rekonstrueerimistöödele. Projekti tulemusena oli 

plaanis võtta õppetöö läbiviimiseks täiendavalt kasutusele 1975 m2 pinda. 

 

Investeerimisettepanekute analüüsi töörühm tegi ettepaneku TKK investeeringute 

taotlus kanda eelnõu eelistusnimekirja taotletud mahus, paraku jäi taotlus 

rahuldamata. Samas Tartu Kunstikooli taotlus saada Kutseõppeasutuste 

õppekeskkonna kaasajastamise meetmest 26 900 tuh. kr Tartu Kunstikooli 

õppebaasi rajamiseks sai positiivse vastuse. 
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Tartu Kunstikool soovis algselt ehitada oma õppebaasiks Tähe 38b õppehoone 

kavandatava tiibosa. Mitmetel hilisematel nõupidamistel, kus osalesid ministeeriumi 

ja mõlema kooli esindajad, jõuti aga järeldusele, et majanduslikult otstarbekam on 

rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud hoone ja lahendada ühekorraga nii TKK 

kui ka Tartu Kunstikooli ruumikitsikus. Sellise otsuse on heaks kiitnud ka TKK 

nõukogu ja rektoraat. 

 

Hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on Tartu Linnavalitsus 24.01.2006 

väljastanud TKK-le ehitusloa nr 234/06. Hoone 1. korruse rekonstrueeris TKK 2007. 

aastal. Rekonstrueeritavast hoonest kuulub TKK-le 53 % ja Tartu Kunstikoolile 47 % 

(haridus- ja teadusministri käskkiri 10.02.2009 nr 86).  

 

Käsitledes kõnealust hoonet ühtse tervikuna ja arvestades, et Tartu Kunstikool saab 

talle eraldatud rahalisi vahendeid kasutada vaid tema kasutusse minevate ruumide 

ning 47% fassaadi ja katuse ehitamiseks, palusime leida võimalus eraldada TKK-le 

vahendeid hoone ühisosa ning TKK kasutusse jäävate ruumide lõplikuks rekonst-

rueerimiseks (meie kiri haridus- ja teadusministrile 06.11.2008 nr 1-22/200). Nimeta-

tud kirjas toodud hinnagute kohaselt olid TKK eeldatav vajadus kokku: 7 533 tuh. kr 

 

Lähtudes ehitustööde loogilisest järjekorrast jaotuks TKK investeeringute vajadus 

aastate lõikes järgmiselt: 

2009. aasta: 4 453 tuh. kr 

2010. aasta: 3 080 tuh. kr 

 

Tulenevalt SA Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel 16.12.2008 

sõlmitud eraldise kasutamise lepingu nr 10.1-8.1/1182 lisast 4 ning vajadusest 

toetada haridusobjekti „Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tartu Kunstikooli ühise õppe-

hoone asukohaga Tähe 38b“ elluviimist, annab sihtasutus TKK-le toetust kõnealuse 

projekti elluviimiseks 4 miljoni kr ulatuses. 

 

TKK 2009. aasta tegevuse prioriteet on koostöös Tartu Kunstikooliga nimetatud 

õppehoone renoveerimise alustamiseks vajalike toimingute tegemine. 

 

Arvestades riigieelarve pingelist seisu ja üldist majanduslangust on 2009. aasta 

oluline tegevussuund ka TKK üldiste majandamiskulude optimeerimine ja omatulu 

osakaalu säilitamine vähemalt 2008. aasta tasemel. 
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JUHTKONNA DEKLARATSIOON 
 

 
 
Rektor deklareerib oma vastutust lehekülgedel 28 kuni 48 toodud 2008. aasta 
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, 
et: 
 
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;     
 
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamat-
upidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; 
    
 
3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuu-

päevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja 
esitatud; 
 
4) Tartu Kõrgem Kunstikool ja selle all olevad üksused on jätkuvalt tegutsevad. 
 
 
 
 
Valeri Nuust 
Rektor 
 
31. märts 2009. a. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 

Bilanss 
 

 
tuhandetes kroonides   Lisa 2008 2007 

       

Varad       

Käibevara       

Nõuded ja ettemaksed     3 776 657 

Varud         0 17 

Käibevara kokku       776 674 

          

Põhivara             

          

Materiaalne põhivara     4 33524 34642 

          

Põhivara kokku       33524 34642 

          

Varad kokku         34300 35316 

       

Kohustused ja netovara      

       

Lühiajalised kohustused      

       

Võlad tarnijatele       167 133 

Võlad töötajatele       556 470 

Laenukohustused     5 41 74 

Muud kohustused ja ettemaksed   2,2A 1697 675 

          

Lühiajalised kohustused kokku     2461 1352 

          

Pikaajalised kohustused           

          

Laenukohustused     5 3 72 

          

Pikaajalised kohustused kokku     3 72 

          

Kohustused kokku     2464 1424 

          

Netovara             

Eelarvesse kuuluv netovara       31836 33892 

Netovara kokku       31836 33892 

          

Kohustused ja netovara kokku     34300 35316 
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Tulemiaruanne 
 
tuhandetes kroonides   Lisa 2008 2007 

       

Tegevustulud         4713 4278 

          

Kaupade ja teenuste müük     7 2533 1986 

Saadud toetused     6 2180 2287 

Muud tulud       8 0 5 

       

Tegevuskulud       

       

Antud toetused       -2215 -1394 

         

Sotsiaaltoetused     6 -2215 -1389 

Muud toetused         0 -5 

          

Tööjõukulud       9 -15204 -12221 

          

Majandamiskulud     10 -6871 -4504 

          

Muud kulud       11 -1439 -814 

          

Põhivara amortisatsioon     12 -1375 -4569 

          

Tegevuskulud kokku       -27104 -23502 

          

Aruandeperioodi tegevustulem     -22391 -19224 

          

Finantstulud ja -kulud       -5 -9 

          

Intressikulud       13 -5 -9 

          

Aruandeperioodi tulem       -22396 -19233 

          

Netofinantseerimine eelarvest     22396 19233 
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Rahavoogude aruanne 
 
tuhandetes kroonides   Lisa 2008 2007 

       

Rahavood põhitegevusest      

       

Aruandeperioodi tegevustulem     -22391 -19224 

         

Korrigeerimised             

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 12 1374 4569 

         

Korrigeeritud tegevustulem     -21015 -14654 

         

Muutus nõuetes ostjate 
vastu       -17 7 

Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest   -43 11 

Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes -624 3 

Muutus toetuste ettemaksetes     -1 0 

Muutus muudes ettemaksetes     566 15 

Muutus varudes       17 -1 

         

Põhitegevusega seotud käibevarade        

netomuutus kokku       -102 35 

         

Muutus võlgades hankijatele       33 -190 

Muutus võlgades 
töövõtjatele       87 141 

Muutus maksu, lõivu- ja trahvikohustustes   929 -119 

Muutus saadud toetuste ettemaksetes   109 171 

Muutus muudes saadud ettemaksetes   -17 40 

         

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 1141 43 

         

Rahavood põhitegevusest kokku     -19976 -14576 

         

Rahavood investeerimistegevusest      

  Materiaalse põhivara 
soetus     4 -258 -1433 

         

Tasutud põhivara eest (v.a.finants-       

investeeringud ja osalused) kokku   -258 -1433 

         

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -258 -1433 

         

Rahavood finantseerimistegevusest       

Tagasi makstud kapitalirendikohustused   -102 -88 

Makstud intressid       -5 -9 

Netofinantseerimine eelarvest     20341 16105 

Rahavood finantseerimistegevusest 
kokku   20234 16008 
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Netovara muutuste aruanne 
 
tuhandetes kroonides    

    

Aruandekohustuslase omanikele 
kuuluv netovara, akumuleeritud 
ülejääk Kokku 

       

Saldo seisuga 31.12.2007       19233 19233 

         

Siire tulemi 
elimineerimisest       3163 3163 

         

Kokku muutused       3163 3163 

         

Saldo seisuga 31.12.2008       22396 22396 
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Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-

meetodid ja hindamisalused 
 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 
hea raamatupidamistavaga ja riigi raamatupidamise üldeeskirjaga. Hea raamatu-

pidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle 
põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täien-

davad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatu-

pidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 
printsiibist (v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ning edasimüügi ees-

märgil soetatud finantsvarad ja -kohustused). 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. 
 

Finantsvara ja -kohustused 
 

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu 
ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata 
arveid, viitvõlgasid ja muid lühi-ja pikaajalisi võlakohustusi. 
Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, 
milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane 
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustustega 
otseselt seotud tehingukulutusi. 
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. 
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast 
tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast 
tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. 
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või 
aegunud. 
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil 
ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud 
finantsvara üle. 
 

Raha ja raha ekvivalendid 
 

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, 
arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid täht-
ajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena 
lisaks eeltoodule ka kõrge likviidsusega väärtpabereid, mida on võimalik igal 
ajahetkel konverteerida rahaks (investeerimisfondide osakud). Deposiitidelt 
bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. 
Investeerimisfondide osakuid kajastatakse turuväärtuses. 
 

Finantsinvesteeringud 
 

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil 
hoitavad väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning 
kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul 
bilansipäevast. Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärt-
pabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a investeeringud 
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tütar-ja sidusettevõtetesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille 
lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. 
Finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja muudesse võlainstrumentidesse, mida 
hoitakse lunastustähtajani, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasu-

tades sisemist intressimäära. Muid võlainstrumente kajastatakse nende õiglases 
väärtuses. 
Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval. 
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse neid osalusi sihtasutustes, mille üle riigi-
raamatupidamiskohustuslasel ei ole valitsev või oluline mõju. Osalused on bilansis 
kajastatud kapitaliosaluse meetodil. 
 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded 
 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetus-

maksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise 
momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse 
korral hinnatakse iga konkreetse  kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades 
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste 
nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste 
perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. 
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud 
aruandeperioodil ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse 
lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. 
Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, 
arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressi-
määra meetodit. 
 

Materiaalne põhivara 
 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 30000 kroonist ilma käibemaksuta. Varad, mille 
kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30000 krooni, 
kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina alates 2000 
kroonist ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. 
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning 
tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse 
bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga 
säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi 
kuludes. 
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumu-

leeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi 
arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale 
põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 
Hooned ja rajatised 2-5% 
Masinad ja seadmed 10-25% 
Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20-33,3% 
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20% 
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
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Renditud varad 
 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 
kasutusrendina. 
(a) Aruandekohustuslane on rentnik. 
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse 
summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on 
madalam.  
Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud 
põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik 
omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse- sellisel juhul amortiseeritakse 
vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on 
lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasi-
makseteks ning intressikuluks. 
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 
 

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused 
 

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus 
muutuda kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades 
potentsiaalsete kohustustena. 
 

Sihtfinantseerimine 
 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega 
seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast 
kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib 
piisav kindlus, et toetuste saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja 
sihtfinantseerimine leiab aset. 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude 
vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt 
sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse 
brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja 
saadud toetust mõlemaid eraldi. 
Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel 
brutomeetodist- sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema 
soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa 
kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. 
Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse 
soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 
 

Maksude arvestus 
 

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad  maksud ja lõivud 
(käibemaks, juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud 
soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. 
 

Tulude arvestus 
 

Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt 
esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele 
dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised 
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omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu 
on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse 
osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse 
tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.  
 

Netofinantseerimine riigieelarvest 
 

Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja kajastatakse saadud siiretena. 
Arvestatud tulude üleandmist riigieelarvesse kajastatakse antud siiretena. Samuti 
kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid 
tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja kulude ning kulude vastastikused 
üleandmised).  
 

Bilansipäevajärgsed sündmused 
 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist 
mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
tehingutega. 
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel 
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, 
on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades. 
 

Riigieelarve täitmise aruanne 
 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel 
kassapõhisel printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud 
põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Eelarves 
ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu 
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja 
sihtasutustest rakendusüksuste kaudu ja mida 
tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata.  
Teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja 
saadud toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 
 
 
 
 
Valeri Nuust 
Rektor 
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Lisa 2. Nõuded ja kohustused   
 
tuhandetes kroonides       

        

  Maksuliik     Lühiajalised Pikaajalised Lühiajalised Pikaajalised  

        nõuded nõuded kohustused kohustused 

Seisuga 31.12.2007            

Riigiraamatupidamiskohustuslased   0   34209   

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 4   0   

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud   18   346   

Avaliku sektori üksused kokku   22   34555   

Sidusüksused       0   21   

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 22   34576   

Seisuga 31.12.2008             

Riigiraamatupidamiskohustuslased   643   33083   

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 33   7   

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud   62   454   

Avaliku sektori üksused kokku   738   33544   

Sidusüksused       0   30   

Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 738   33574   

 

 

Lisa 2A. Maksud, lõivud, trahvid 

 tuhandetes kroonides       

         Makstud ettemaksed 
Lühiajalised 
kohustused 

                 

             

 Seisuga 31.12.2007           

             

 Sotsiaalmaks       0   84   

 Üksikisiku tulumaks     0   207   

 Töötuskindlustusmaks     0   10   

 Kogumispensioni makse     0   15   

 Maksuvõlalt arvestatud intress   0   2   

 Maksud kokku       0   318   

             

 Seisuga 31.12.2008           

             

 Sotsiaalmaks       588   1174   

 Üksikisiku tulumaks     0   0   

 Töötuskindlustusmaks     15   30   

 Kogumispensioni makse     21   43   

 Maksud kokku       624   1247   
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Lisa 3. Muud nõuded ja kohustused 
 
tuhandetes kroonides       

        

          31.12 2008           31.12.2007 

      Lühiaja- Pikaajaline Lühiaja- Pikaajaline 

        line osa osa line osa osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed          

Nõuded ostjate  vastu     86   68   

Toetuste saamisega seotud 
nõuded   684   16   

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 6   572   

Muud nõuded ja makstud ettemaksed 
kokku 776   656   

Kohustused ja saadud ettemaksed         

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused(vt lisa 
2A) 1247   316   

Viitvõlad       0   2   

Toetuste maksmise kohustused   29781   30764   

Toetusteks saadud ettemaksed   419   310   

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioo-         

dide tulud       30   47   

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         

kokku       31477   31439   

            

Tulud ja kulud seoses laenunõuetega 2008   2007   

            

Intressikulu       5   9   

            

Kokku       5   9   
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Lisa 4. Materiaalne põhivara 
 
tuhandetes kroonides       

        

    Maa Hooned Masinad Muu Lõpetamata Kokku 

      rajatised seadmed põhivara tööd,ettem.   

Bilansiline väärtus 31.12.2007             

  Soetusmaksumus 138 31411 2938 605 4998 40090 

  Kogunenud kulum 0 -2278 -2644 -526 0 -5448 

  Jääkväärtus   138 29133 294 79 4998 34642 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 0 0 168 90 0 258 

Kulum ja allahindlus 0 -1156 -161 -59 0 -1376 

Ümberklassifitseerimine 0 4998 0 0 -4998 0 

                

Liikumised kokku 0 3842 7 31 -4998 -1118 

Bilansiline väärtus 31.12.2008             

 Soetusmaksumus 138 36410 2539 479 0 39566 

 Kogunenud kulum 0 -3434 -2239 -369 0 -6042 

  Jääkväärtus   138 32976 300 110 0 33524 

                

        

        

        

Kapitalirendi korras on soetatud       

        
Soetusmaksumus  31.12.2006   107 tuhat 
krooni Printer EPSON   

Jääkmaksumus      31.12.2008  46 tuhat krooni    

        

Kapitalirendi korras on soetatud       

        
Soetusmaksumus  10.01.2006   146 tuhat 
krooni Server XSERVE G5   

Jääkmaksumus      31.12.2008  12 tuhat krooni    
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Lisa 5. Laenukohustused 
 

 
      Info- ja kommunikat- 

Kapitalirendi kohustus     siooniseadmed 

tuhandetes kroonides       

Kohustus seisuga 31.12.2008    44  
sh makseperiood alla 1 
aasta     41  

sh makseperiood alla 1 -5 aastat    3  

        

        

Kasutusrent        

        

Kool rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot, bussi, arvuteid. Aruandeaastal kajastati kulu- 

des kasutusrendimakseid summas 269 tuhat krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad 

kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt:     

        

tuhandetes kroonides    
Masinad ja 
seadmed   

        
Maksetähtajaga kuni 1 
aasta    73   

        

  1-5 aastat  27   

        

Kokku     100   
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Lisa 6. Saadud ja antud toetused 
 

tuhandetes kroonides       

        

      Jääk perioodi alguses Arvestatud Jääk perioodi lõpus 

      Nõuded Saad.ettem. tulu Nõuded Saad.ettem. 

SAADUD TOETUSED            

             

2007             

             

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 2287 310 2287 0 310 

             

Saadud toetused kokku   2287 310 2287 0 310 

             

2008             

             

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 2180 419 2180 0 419 

             

Saadud toetused kokku   2180 419 2180 0 419 

 

 

      Jääk perioodi alguses Arvestatud Jääk perioodi lõpus 

      
Tasutud 
ettem Kohustused tulu Tasutud ettem Kohustused 

ANTUD TOETUSED            

             

2007             

             

Sotsiaaltoetused   0 0 1394 0 0 

             

Antud toetused kokku   0 0 1394 0 0 

             

2008             

             

Sotsiaaltoetused   2 0 2215 2 0 

             

Antud toetused kokku   2 0 2215 2 0 
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Lisa 7. Kaupade ja teenuste müük 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Tulu koolitusteenuse osutamisest     1750   939 

Õppekava välisest tegevusest saadud tulud   0   233 

Tulud kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest 450   0 

Muud tulud haridusalasest tegevusest   333   701 

Tulu elamu-ja 
kommunaaltegevusest     0   114 

        

Kokku         2533   1987 

 

 

Lisa 8. Muud tulud 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Kasutatud varude müük       0   5 

           

Muud tulud kokku       0   5 
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Lisa 9. Tööjõukulud 
 
tuhandetes kroonides       

     2008  2007 

        

Töötajate töötasud       9416   7715 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu   1827   1225 

        

Töötasud kokku       11243   8940 

        

Erisoodustused       

        

Sotsiaalmaks töötasudelt        3710   2952 

Erisoodustused õppelaenu kustutamisest   119   178 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt     59   75 

Tulumaks erisoodustustelt       39   49 

Töötuskindlustusmakse        34   27 

        

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 
kokku   3961   3281 

        

Tööjõukulud kokku       15204   12221 

        

Keskmine töötajate arv       2008   2007 

           

Töötajad         65   63 

           

Keskmine töötajate arv kokku     65   63 

        

Tegevjuhtkonnale arvestatud tasud     

        

Asutuse nimetus Ametikohad   2008   2007 

        Töötasud 
Muud 
tasud Töötasud 

Muud 
tasud 

              

Tartu Kõrgem Kunstikool rektor   381 48 273 44 

Tartu Kõrgem Kunstikool õppeprorektor 243 30 182 25 

Kokku       624 78 455 69 
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Lisa 10. Majandamiskulud 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Administreerimiskulud       1267   777 

Uurimis- ja arendustööd       36   0 

Lähetuskulud         213   248 

Koolituskulud         132   68 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1570   1073 

Sõidukite majandamiskulud       684   279 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud   645   430 

Inventari majndamiskulud       664   393 

Meditsiinikulud ja hügeenikulud     7   5 

Õppevahendite ja koolituse kulud     771   942 

Kultuuru- ja vaba aja sisustamise kulud   0   183 

Mitmesugused majanduskulud     882   105 

        

Majandamiskulud kokku       6871   4503 

 

 

Lisa 11. Muud tegevuskulud 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Käibemaks         1437   801 

Maamaks         2   1 

Muud maksud         0   2 

Riigilõivud         0   1 

Muud kulud(ebatavalised kulud)     0   9 

        

Muud tegevuskulud kokku       1439   814 

 

 

Lisa 12. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Hoonete ja rajatiste amortisatsioon      1155   4303 

Masinate ja seadmete amortisatsioon   61   64 

Info- ja kommun.seadmete amortisatsioon   100   132 

Muu amortiseeruva materiaalse põhivara 
amortisatsioon 59   70 

        

Materiaalse põhivara amortisatsioon kokku 1375   4569 

(vt lisa 4 )        
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Lisa 13. Siirded 
 
tuhandetes kroonides    2008  2007 

        

Rahalised siirded       

Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks   25550   21924 

Riigikassale üle antud laekumised     2055   3128 

Üksuste vahelised siirded       407   87 

        

Rahalised siirded kokku       28012   25139 

        

Siirded tulemi elimineerimiseks     -5616   -5906 

        

Siirded kokku         22396   19233 
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Lisa 14. Riigieelarve täitmise aruanne 
 

tuhandetes kroonides      

       
Klassi-

fikaatori kood 

Nimetus 2008 esialgne 

eelarve 

2008 lõplik 

eelarve 

2008 tegelik 

eelarve täitmine 

Tegelik 

täitmine miinus 

lõplik eelarve  

Üle 

viidud 

2009 

aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses* x x   x x 

Tulude laekumine x x x x x 

30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 

          

32 Kaupade ja teenuste 

müük 

1 700 2 554 1765 -789 789 

35 Saadud toetused   2 749 2565 -183 183 

38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku 1 700 5 303 4330 -972 972 

Sh mitterahalised tulud           

Kulude tasumine x x     x 

15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete varade 

soetamine ja 

renoveerimine 

          

4 Eraldised -832 -924 -932 -8   

5   -18 990 -25 285 -23471 1 813   

50 Tööjõukulud -13 885 -14 600 -14780 -14 766   

55 Majandamiskulud -5 105 -9 844 -9482 -9 472   

6 Muud kulud           

Kulude tasumine kokku -19 822 -26 209 -24403 1 805 0 

Sh mitterahalised kulud           

Finantseerimistehingud x x x x x 

10.jaan Finantsvarade 

suurenemine 

          

10.veebr Finantsvarade 

vähenemine 

          

20.mai Kohustuste suurenemine           

20.juuni Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku           

Riigikassast saadud siirded* 700000 x x 25 550     

Riigikassale üle antud siirded*  710001 x x 5 616     

Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus* x x       
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Lisa 15. Kassalise täitmise aruanne 
Ajavahemik:            
01.01.2008-31.12.2008   

Suhtepuu 
Eelarve 
summa 

Eelarve 
koond-
summa 

Kassakulud 
kokku perioodis 

Kasutamata 
jääk perioodi 
lõpul % 

2008   22605951 25186495,59 -2580544,59 
111.42 

% 

_Tartu Kõrgem 
Kunstikool   22605951 25186495,59 -2580544,59 

111.42 
% 

__6.02.01.00.0001   116686 116685,88 0,12 
100.00 

% 

___5 0 116686 116685,88 0,12 
100.00 

% 

____50 116686 116686 116685,88 0,12 
100.00 

% 

_____505 0 0 116685,88 -116685,88 0 % 

__6.02.01.00.0002   80990 80989 1 
100.00 

% 

___5 0 80990 80989 1 
100.00 

% 

____50 80990 80990 80989 1 
100.00 

% 

_____506 0 0 80989 -80989 0 % 

__6.02.01.00.1705   924000 924000 0 
100.00 

% 

___4 0 924000 924000 0 
100.00 

% 

____41 0 924000 924000 0 
100.00 

% 

_____413 0 924000 924000 0 
100.00 

% 

______4134 924000 924000 924000 0 
100.00 

% 

__6.02.03.00.0000   18928000 18928000 0 
100.00 

% 

___5 18928000 18928000 18928000 0 
100.00 

% 

____50 0 0 13108992,08 
-

13108992,08 0 % 

_____500 0 0 10167549,33 
-

10167549,33 0 % 

_____505 0 0 1368 -1368 0 % 

_____506 0 0 2940074,75 -2940074,75 0 % 

____55 0 0 5819007,92 -5819007,92 0 % 

_____5500 0 0 997119,45 -997119,45 0 % 

_____5502 0 0 42000 -42000 0 % 

_____5503 0 0 116737,08 -116737,08 0 % 

_____5504 0 0 71216,5 -71216,5 0 % 

_____5511 0 0 1616269,46 -1616269,46 0 % 

_____5513 0 0 677261,78 -677261,78 0 % 

_____5514 0 0 695275,19 -695275,19 0 % 

_____5515 0 0 794736,24 -794736,24 0 % 

_____5522 0 0 3387,2 -3387,2 0 % 

_____5524 0 0 560940,62 -560940,62 0 % 
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_____5525 0 0 633 -633 0 % 

_____5540 0 0 243431,4 -243431,4 0 % 

__6.02.03.00.9101   15177 15177 0 
100.00 

% 

___5 0 15177 15177 0 
100.00 

% 

____50 15177 15177 15177 0 
100.00 

% 

_____500 0 0 11386 -11386 0 % 

_____506 0 0 3791 -3791 0 % 

__6.02.03.20.0000   0 1119728,55 -1119728,55 0 % 

___4 0 0 7979,76 -7979,76 0 % 

____41 0 0 7979,76 -7979,76 0 % 

_____413 0 0 7979,76 -7979,76 0 % 

______4134 0 0 7979,76 -7979,76 0 % 

___5 0 0 1111748,79 -1111748,79 0 % 

____50 0 0 117461,25 -117461,25 0 % 

_____500 0 0 87932,75 -87932,75 0 % 

_____506 0 0 29528,5 -29528,5 0 % 

____55 0 0 994287,54 -994287,54 0 % 

_____5500 0 0 17270,73 -17270,73 0 % 

_____5503 0 0 3868 -3868 0 % 

_____5504 0 0 17275,99 -17275,99 0 % 

_____5511 0 0 9286,25 -9286,25 0 % 

_____5524 0 0 2953,35 -2953,35 0 % 

_____5540 0 0 943633,22 -943633,22 0 % 

__6.02.03.80.0000   1700000 1765078,17 -65078,17 
103.83 

% 

___5 1700000 1700000 1765078,17 -65078,17 
103.83 

% 

____50 0 0 808075,9 -808075,9 0 % 

_____500 0 0 602257,9 -602257,9 0 % 

_____506 0 0 205818 -205818 0 % 

____55 0 0 957002,27 -957002,27 0 % 

_____5500 0 0 296356,29 -296356,29 0 % 

_____5503 0 0 49089,29 -49089,29 0 % 

_____5504 0 0 9483 -9483 0 % 

_____5511 0 0 16852,91 -16852,91 0 % 

_____5513 0 0 66519,44 -66519,44 0 % 

_____5514 0 0 49286,95 -49286,95 0 % 

_____5515 0 0 135927,73 -135927,73 0 % 

_____5522 0 0 4120 -4120 0 % 

_____5524 0 0 149929,72 -149929,72 0 % 

_____5540 0 0 179436,94 -179436,94 0 % 

__6.02.99.00.9101   426394 426394 0 
100.00 

% 

___5 426394 426394 426394 0 
100.00 

% 

____50 0 0 367714 -367714 0 % 

_____500 0 0 367144 -367144 0 % 

_____506 0 0 570 -570 0 % 

____55 0 0 58680 -58680 0 % 

_____5504 0 0 25480 -25480 0 % 

_____5511 0 0 33200 -33200 0 % 
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__6.02.99.20.0000   300507 300507 0 
100.00 

% 

___5 300507 300507 300507 0 
100.00 

% 

____50 0 0 6928 -6928 0 % 

_____500 0 0 5198 -5198 0 % 

_____506 0 0 1730 -1730 0 % 

____55 0 0 293579 -293579 0 % 

_____5500 0 0 2843,15 -2843,15 0 % 

_____5540 0 0 290735,85 -290735,85 0 % 

__6.02.99.40.0000   44573 44573 0 
100.00 

% 

___5 44573 44573 44573 0 
100.00 

% 

____55 0 0 44573 -44573 0 % 

_____5500 0 0 7824 -7824 0 % 

_____5524 0 0 11187,18 -11187,18 0 % 

_____5540 0 0 25561,82 -25561,82 0 % 

__6.02.99.80.0000   69624 69624 0 
100.00 

% 

___5 69624 69624 69624 0 
100.00 

% 

____55 0 0 69624 -69624 0 % 

_____5500 0 0 11991,7 -11991,7 0 % 

_____5511 0 0 9101,6 -9101,6 0 % 

_____5513 0 0 8400 -8400 0 % 

_____5515 0 0 12336 -12336 0 % 

_____5524 0 0 3784,75 -3784,75 0 % 

_____5540 0 0 24009,95 -24009,95 0 % 

__6.02.03.40.0000   0 993531,99 -993531,99 0 % 

___5 0 0 993531,99 -993531,99 0 % 

____50 0 0 158387,08 -158387,08 0 % 

_____500 0 0 112503,33 -112503,33 0 % 

_____506 0 0 45883,75 -45883,75 0 % 

____55 0 0 835144,91 -835144,91 0 % 

_____5500 0 0 25172,87 -25172,87 0 % 

_____5503 0 0 20841,27 -20841,27 0 % 

_____5504 0 0 1227,5 -1227,5 0 % 

_____5514 0 0 59113 -59113 0 % 

_____5515 0 0 30249 -30249 0 % 

_____5524 0 0 106443,85 -106443,85 0 % 

_____5540 0 0 592097,42 -592097,42 0 % 

__6.02.03.60.0000   0 402207 -402207 0 % 

___5 0 0 402207 -402207 0 % 

____55 0 0 402207 -402207 0 % 

_____5500 0 0 41331,13 -41331,13 0 % 

_____5503 0 0 2536 -2536 0 % 

_____5504 0 0 13342,02 -13342,02 0 % 

_____5511 0 0 144654,71 -144654,71 0 % 

_____5513 0 0 36983,74 -36983,74 0 % 

_____5514 0 0 52220,12 -52220,12 0 % 

_____5515 0 0 58924,18 -58924,18 0 % 

_____5524 0 0 533,7 -533,7 0 % 

_____5540 0 0 51681,4 -51681,4 0 % 
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Allkirjad majandusaasta aruandele    
 
 
 
 
Tartu Kõrgem Kunstikooli  31.12.2008 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust 
riigiraamatupidamiskohustuslase aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta.
  
 
Tartu Kõrgema Kunstikooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja 
raamatupidamise aastaaruande. Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor on 
majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Haridus- ja Teadusministeeriumile 
esitamiseks heaks kiitnud.  
 
 
 
 
 
 
Valeri Nuust 
Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor 
 
31.03.2009 
 
 
 


