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TEGEVUSARUANNE 
 

1 Üldiseloomustus 
 
Tartu Kõrgem Kunstikool (edaspidi TKK) asub aadressil Tähe 38b Tartus. Hoonete 
kompleksi kuulub kolm maja: Tähe, Tolstoi ja Eha tänava õppehoone.  
Õppehooned kuuluvad riigile. Tartu linnalt on TKK saanud kuni aastani 2014 tasuta 
kasutamiseks galeriipinna. Galerii Noorus asub Riia 11. 
 
TKK õppekompleks paikneb Tartu linnas, kuid kool teenindab kogu Eestit. TKK üli-
õpilased on pärit erinevatest Eesti regioonidest, samuti on TKK-s õppureid välis-
maalt. 
 
TKK on ainuke rakenduslikku kunstikõrgharidust andev õppeasutus Eestis. TKKs 
toimub õpe humanitaaria ja kunsti õppevaldkonnas kunstide õppesuunal. Taseme-

õpe 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.  

 
Õppe- ja teadusstruktuuris on kaheksa osakonda. 
Tugi- ja haldusstruktuuris oli 2012 kuus osakonda, alates 01.01.2013 on viis 
osakonda (2012 lõpus toimus struktuurimuudatus, mille käigus arendusosakonna ja 
täiendusõppe osakonna ühendamisel moodustati ettevõtlus- ja arenduskeskus). 
 
2007. a läbis TKK edukalt õppekavade rahvusvahelise akrediteerimise ja 2010. a 
üleminekuhindamise. Vabariigi Valitsuse määrusega 12. augustist 2010 on TKK-le 
antud tähtajatu õigus kunstide õppekavagrupis õpet läbi viia. 
September 2011 – 25. jaanuar 2012 viidi TKK-s läbi eneseanalüüs, osalemaks 
projektis «Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis». 6. märtsil 2012 külastas kooli 
assessormeeskond koosseisus: juhtassessor Merle Talvik, assessorid Hanna 
Haavapuu, Ermo Kruuse, Talvi Pihl, Helina Riisalu, Liia Tüür ja Merle Varik. 
Assessormeeskonna tagasisideraport esitati TKK-le 9. märtsil 2012. 
Kvaliteedijuhtimise hindamises osalemine aitas paremini teadvustada kooli tugevusi, 
aga ka neid valdkondi, kus on vajalikud parendustegevused. 
 
Kooli on olnud stabiilselt kõrge konkurss ja kool on kogu tegutsemisaja vältel täitnud 
ja ületanud riiklikku koolitustellimust. Kool on tugevdanud rahvusvahelisi sidemeid, 
loonud üliõpilastele ja õppejõududele paremad tingimused õpinguteks ning teadus-, 
arendus- ja loometööks ning tõstnud lõpetajate konkurentsivõimet tööturul. 
 
TKK-s on pidevalt arendatud õppe- ja töökeskkonda. 2010. a lõppes kooli kolmanda 
õppehoone rekonstrueerimine.  
2011 arendati kooli infrastruktuuri Euroopa Liidu meetme „Rakenduskõrgharidus-
õppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” alameetme “Rakendus-
kõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur” raames. Selle käigus soetati telfer 3T komplekt, 
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digitaalselt juhitavad käsikangasteljed, digitaalsed žakaarteljed, möölidisaini töökoja 
seadmed, skulptuuride restaureerimistöökoja seadmed, restaureerimislabori sead-
med ning tekstiili eksperimentaalstuudio seadmed. 
2012 viidi Euroopa Liidu meetme "Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 
õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" alameetme "Rakenduskõrgharidusõppe 
infrastruktuur" toel lõpule projekt, mille abil sai muu hulgas kaasajastatud fotograafia 
ning meedia- ja reklaamikunsti osakonna tehniline baas, samuti tekstiiliosakonna 
digitaalkeskus ning Eha tn auditoorium.  
 
Pooleli on meetme “Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökesk-
kond” alameetme “Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” raames tehtavad tööd – 
läbitud on projekteerimine ja ekspertiis, esimene ehitushange nurjus. 
2013–2014 jõutakse ehitustöödeni, mille käigus rekonstrueeritakse Tähe ja Tolstoi 
õppehoonetes ventilatsioon, valgustus, parendatakse turvasüsteeme ja puuetega 
inimeste ligipääsetavust hoonetesse, kõrgendatakse vastavust tuleohutusnõuetele 
ning teostatakse töid mürataseme vähendamiseks. Selle tulemusel vastab kogu TKK 
hoonekompleks nüüdisaegsetele nõuetele.  
 
TKK arengukava aastani 2015 määratleb õppeasutuse missiooni: Kunstiharidus on 
ühiskonna loovuse võti. 
 
Kõrgkooli põhiväärtused 
Eetilisus – eetiline ja hooliv suhtumine üliõpilastesse, kolleegidesse, ühiskonda, 
kultuurimällu ja -pärandisse. 
Professionaalsus – sotsiaalselt vastutustundlik mõtlemine teadmiste ja oskuste 
hoidmisel, arendamisel ja edasiandmisel. 
Avatus – avatus uuele ja innovatiivsele, koostööle ning ühiskonna vajadustele.  
Loovus – loovus mõtteviisis, ideede ja oskuste rakendamises.  
Järjepidevus – järjepidevus rakendusliku kunstihariduse võimaldamisel, kultuuripä-
randi hoidmisel ja edasikandmisel ning mitteprioriteetsete kunstialade väärtus-
tamisel. 
 
Visioon  
TKK on eesti kunsti edendav, kultuuriväärtusi säilitav, kaasaegseid tehno-
loogiaid ja infotehnoloogiat rakendav, ettevõtlust ning loovtööstust toetav 
institutsioon.  
Selleks TKK 
1. võimaldab lõpetajatele hariduse, mis tagab nende konkurentsivõime Eesti ja 

Euroopa tööturul; 
2. arendab intensiivselt koostööd Eesti ja välismaa kõrgkoolidega, et rikastada 

kunstiharidust erinevate oskuste ja väärtustega; 
3. reageerib õigeaegselt ühiskonnas ja majanduselus toimuvatele muutustele; 
4. tagab loominguliselt mõtlevate ning maailmale avatud vastutustundlike rakendus-

kunstnike järelkasvu Eestis; 
5. aitab kaasa Eesti visuaalse keskkonna arengule ja kultuuripärandi säilitamisele 

tasemeõppes ja täienduskoolituses; 
6. tunneb vastutust Eesti kunstihariduse järjepidevuse eest ja panustab selle 

kvaliteedi tõstmisse; 
7. leiab võimalusi professionaalse kunstihariduse säilitamiseks erialadel, mis ei ole 

praegu Eestis prioriteetsed; 
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8. lähtub oma tegevuses innovaatilisusest, keskkonna- ja energiasäästlikkusest ja 
traditsioonidest. 

 
Konkurentsieelised 
1. TKK on ainus rakenduslikku kõrgharidust andev kunstikõrgkool Eestis. TKK on 

integreeritud õppekavadega kunsti- ja disainikool, kus neljal erialal õpetatakse ka 
restaureerimist. 

2. TKK on optimaalse suurusega ja suudab operatiivselt reageerida ühiskonnas ja 
tööturul toimuvatele muutustele. Omanäolise sisemise atmosfääriga keskkond, 
loominguline õhkkond ja individuaalne lähenemine tagab tudengite potentsiaali 
maksimaalse rakendamise. 

3. TKK-l on pikaajalise ja intensiivse koostöö kogemus avaliku ja erasektoriga, mis 
järjest enam pakub üliõpilastele ja töötajatele innovaatilisi väljakutseid ja 
arenemisvõimalusi. 

4. TKK laiapõhjalised õppekavad annavad lõpetajale võimaluse konkureerida töö-
turul laias sektoris või jätkata õpinguid magistriõppes. 

5. TKK kui rakenduskõrgkooli õppekavade eripära on praktilise töö ja kogemusliku 
aktiivse õppimise suur osakaal. Firmapraktika kõrval kasutame nn projekt-
ipraktikat – õppetöö raames tellimustööde tegemist. Olenevalt tellimusest, võivad 
töötada koos ka kaks või enam eriala.  

6. Koostööprojektid linna- ja omavalitsustega: 
a. toetavad linna- ja maakonna arengut; 
b. õpetavad meeskonnas töötamise oskust;  
c. annavad kliendiga suhtlemise kogemuse;  
d. arendavad keskkonnasäästlikku mõtteviisi; 
e. toovad kooli eelarvesse lisavahendeid. 
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2 Õppetegevus 
 
2.1 Õppurid 
 
2.1.1 Üliõpilased ja eksternid 
 

Õppurite arv 2009–2012 seisuga 01.10 

 üliõpilased eksternid kokku 

01.10.2012 309 25 334 

01.10.2011 313 24 337 

01.10.2010 307 19 326 

01.10.2009 303 19 322 

 

 

TKK tasemeõppes õpib 31.12.2012. a seisuga riigieelarvelistel õppekohtadel 205 
ning riigieelarvevälistel õppekohtadel  69 üliõpilast, TKK loodud tasuta õppekohtadel 
õpib 32 ja eksternina 25 isikut, kokku 331 õppurit. 
 

Üliõpilaste arv seisuga 31.12.2012 

 eriala üliõpilased 

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

tekstiil 14 10 11 8 3 40 43 31 9 3 

mööbel ja 
restaureerimine 15 11 14 7 20 27 47 34 8 5 

nahadisain ja 
restaureerimine 9 9 8 10 4 32 36 23 8 5 

skulptuur 12 11 6 6 16 19 35 24 6 5 

fotograafia 16 13 11 11 11 40 51 32 14 5 

meedia- ja 
reklaamikunst 12 19 13 14 24 34 58 35 19 4 

maal ja maalingute 
restaureerimine 8 8 11 9 6 30 36 26 5 5 

Kokku: 86 81 74 65 84 222 306 205 69 32 
REV ÕV* - riigieelarveväline õppekoht – õppemaksust vabastatud  

 

Eksternide arv seisuga 31.12.2012 

eriala 
 fotograafia 5 

maal ja maalingute restaureerimine 1 

meedia- ja reklaamikunst 4 

mööbel ja restaureerimine 9 

nahadisain ja restaureerimine 3 

skulptuur 1 

tekstiil 2 

KOKKU 25 
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RKT ja REV õppurite arv 
TKK-s õpib umbes 2/3 üliõpilastest RKT ning 1/3 REV kohal. RKT ja REV õppurite 
vahekord ei ole viimase kolme aasta jooksul oluliselt muutnud. Vastuvõtt on 
mõnevõrra suurenenud REV õppurite arvelt. TKK on pidanud sellist REV ja RKT 
õppurite jaotust optimaalseks. Tasuta kõrghariduse reformi rakendudes 2013 on 
eesmärk enam-vähem säilitada praegune õppekohtade arv.  
 
RKT ja REV üliõpilaste osakaal 2009-2012 

 
REV ÕV* - riigieelarveväline õppekoht – õppemaksust vabastatud  

 
Väljalangevus 
 

Väljalangevus erialade kaupa 2012 

eriala 
omal      

soovil 
edasi-

jõudmatus  muu kokku 

fotograafia 2 5   7 

maal ja maalingute restaureerimine 2     2 

meedia- ja reklaamikunst 1     1 

mööbel ja restaureerimine 3 4   7 

nahadisain ja restaureerimine 2 1 1 4 

skulptuur   1   1 

tekstiil 5 1   6 

KOKKU 15 12 1 28 
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Üliõpilaste akadeemiline mobiilsus 
 
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. 

Tudengivahetuses osalejaid nõustab kooli välissuhete juht.  
Mujal sooritatud õpingutulemusi arvestatakse VÕTA reglemendi kohaselt. 
 
Külalisüliõpilased 
 
2012. aastal õppis TKK-s külalisüliõpilasena 12 teiste kõrgkoolide üliõpilast, kes 
läbisid TKK-s kokku 117,5 EAP-d. 
 

TKK-s õppinud teiste koolide üliõpilased 2012 

kõrgkool tudengite arv läbitud EAP-d 

Tartu Ülikool 8 71 

Eesti Kunstiakadeemia 1 32,5 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 1 4 

Eesti Maaülikool 1 3 

Tallinna Ülikool 1 7 

KOKKU 12 117,5 

 
2012. aastal käis teistes kõrgkoolides külalisüliõpilasena õppimas 14 TKK üliõpilast, 
kes läbisid kokku 79 EAP-d. TKK tudengid õppisid külalisüliõpilasena Tartu Ülikoolis, 
Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Eesti Kunstiakadee-

mias ja Eesti Maaülikoolis. 

Teistes kõrgkoolides külalisüliõpilasena õppinud TKK üliõpilased 2012 

osakond kõrgkool, kus õpiti üliõpilaste arv EAP 

fotograafia TÜ, EKA 2 17 

maalingud TÜ, EMÜ, EKA 4 23 

meedia- ja reklaamikunst TÜ  2 15 

nahadisain TÜ, EMÜ  4 15 

skulptuur TÜ 1 6 

tekstiil TÜ 1 3 

KOKKU   14 79 

 
Välisüliõpilased 
 
2012. a lõpu seisuga õppis TKK-s kaks välisüliõpilast  

nr nimi riik osakond kursus lisainfo 

1 /.../ Armeenia fotograafia I alates 2011 

2 /.../ Läti fotograafia III alates 2008 
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2.1.2 Sisseastujad 
 
Nii riikliku koolitustellimuse (RKT) kui ka riigieelarveväliste (REV) õppekohtade 
täitmisel arvestati sisseastumiseksamite tulemusi. Nii RKT kui REV kohtadele vastu-

võtt toimus ühtse pingerivi alusel.  
 
Vastuvõtt 
 
2012. a alustas õpinguid 42 RKT, 20 REV ning 16 TKK loodud tasuta õppekohal 
õppivat üliõpilast (REV õppemaksust vabastatud). Kokku alustas õpinguid 78 
üliõpilast.  

Eriala RKT REV REV ÕV* KOKKU 

fotograafia 6 3 4 13 

maal ja maalingute restaureerimine 6 1 2 9 

meedia- ja reklaamikunst 7 5 0 12 

mööbel ja restaureerimine 7 3 3 13 

nahadisain ja restaureerimine 5 1 3 9 

skulptuur 5 2 3 10 

tekstiil 6 5 1 12 

KOKKU 42 20 16 78 
REV ÕV* - riigieelarveväline õppekoht – õppemaksust vabastatud  

 
Lisaks vabastati TKK nõukogu otsusega (02.07.2012 nr 90) õppemaksust 16 juba 
õppinud ning uuesti sisseastunud ja edukalt vastuvõtueksamid sooritanud üliõpilast. 
 
Vastuvõtukonkurss  
 
TKK vastuvõtu konkurss on ka demograafiliste muutuste ning majanduslanguse 
tingimustes jäänud kõrgeks. 
TKK mõõdab konkursse nii isikute kui ka avalduste alusel, kuna kandidaadid saavad 
teha sisseastumiseksamid kahele (1. eelistus ja 2. eelistus) erialale. Demograafilist 
situatsiooni arvestades on konkursi mõningane langemine järgmistel aastatel ilmselt 
paratamatu, kuid TKK on seadnud eesmärgiks säilitada konkurss avalduste alusel 
vähemalt 5 avaldust ühele tasuta õppekohale. See on võimekate ja motiveeritud 
üliõpilaste valikuks piisav konkurss. 
 

Konkurss RKT kohale 2009 2010 2011 2012 

konkurss avalduste alusel 7,8 9,3 7,5 7,2 

konkurss isikute alusel 5,7 6,7 5,3 5,0 
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Sisseastujate keskmine vanus 2009-2012 
 
Sisseastujate keskmine vanus, mis vahepeal näitas tõusutrendi on 2012. a pisut 
langenud. Sellest võib järeldada, et vastuvõetute hulgas on veidi tõusnud gümnaa-

siumilõpetajate osakaal.  
 

 
 
 
2.7 2012 vastuvõetute eelnev haridus  
 
2012. aastal on tõusnud kutsekeskharidusega (19,2%) ning keskharidusega (75,6%) 
sisseastujate arv. Võrreldes 2011. aastaga on veidi langenud bakalaureusekraadiga 
sisseastujate arv (3,8%), magistrikraadiga sisseastujaid 2012. aastal ei olnud. 
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Sisseastujate päritolu 
TKK on seadnud eesmärgiks erineva sotsiaalse, geograafilise, keelelise, vanuselise 
jne taustaga üliõpilaste koosluse kujunemise ning on selle eesmärgi toonud ära ka 
oma arengukavas. Sisseastujate päritolu statistika näitab, et ligikaudu pooled 
sisseastujatest on pärit Tartust ja Tartumaalt, teisel kohal on Tallinn ja Harjumaa. 
Jooniselt on näha, et võrreldes 2011. aastaga on 2012 Harjumaalt tulijate osakaal ca 
10% tõusnud 
 

 
 

Eestlaste kõrval õpib TKK-s ka vene rahvusest tudengeid, kes on pärit põhiliselt Ida-
Virumaalt. TKK on ka oma arengukavas seadnud eesmärgiks Eestis elava 
venekeelse sihtgrupi teavitamisele senisest suurema tähelepanu pööramise. 
2012/2013. õa õpib TKK tasemeõppes kaks välismaalast (Lätist ja Armeeniast).  
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2.1.3 Lõpetanud 
 

Lõpetajad 
 
2012. aastal oli TKK-s 63 lõpetajat, sh 4 eksterni. 

TKK lõpetanud üliõpilased 2012 

fotograafia 10 

maal ja maalingute restaureerimine 9 

meedia- ja reklaamikunst 15 

mööbel ja restaureerimine 7 

nahadisain ja restaureerimine 7 

skulptuur 7 

tekstiil 4 

kokku: 59 

 

TKK lõpetanud eksternid 2012 

meedia- ja reklaamikunst 1 

mööbel ja restaureerimine 2 

tekstiil 1 

kokku: 4 

 
 
2.2 Lõputööde keskmised hinded erialade ja kaitsmiskomisjonide lõikes 
 
2012. aasta tulemuste põhjal võib positiivseks pidada, et diplomitööde keskmine 
hinne ning seega ka lõpetajate tase on erialade lõikes ühtlustunud. 
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RKT täitmine  
 
TKK-l ei ole kogu tegutsemisperioodil jäänud vastuvõtul täitmata ühtegi RKT kohta 
ning ka väljalangevus on olnud madal. Samuti on TKK stabiilselt täitnud RKT-d. 
2012. a oli 63 lõpetajat, seega täideti riikliku koolitustellimust (42) 150%. 
 

 
 
2.2 Üliõpilaste tagasiside 
 
Süsteemsemaks on muutunud õppevaldkonna monitooring ja tagasiside kogumine, 
mida tehakse nii tagasiside-monitooringu, kui ka õppeinfosüsteemis.  
 
2012. a viidi läbi õppekava tagasiside küsitlus meedia- ja reklaamikunsti osakonna 
õppejõudude ja üliõpilaste seas. Küsitluse tulemused olid sisendiks õppekava 
seminarile ja muudatustele meedia- ja reklaamikunsti õppekavas.  
 
2012. a kevadel toimus ka maali- ja maalingute restaureerimise õppekava 
tagasisideküsitlus, kus läbitud õppekavale andis oma hinnangu 2012. a kevadel 
lõpetanud lend. 
 
2012. a viidi ÕIS-is tagasisideküsitlus läbi 43 õppeaine kohta. 
 
Õppeainete tagasisideküsitluste tulemused antakse nii õppejõule, kelle kohta 
küsitlus käib, kui ka osakonna juhatajale. Kahele õppejõule, kelle ainete osas oli 
tagasiside kriitiline, pakuti ka mentorluse võimalust. 2013. aastal on kindlasti kavas 
mentorlusega jätkata ning võimalusel ka uusi mentoreid koolitada. 
 
2011. a viidi läbi vilistlaste tagasisideküsitlus, mille eesmärgiks oli uurida vilistlaste 
rahulolu TKK-s omandatud haridusega ning uurida, kui suur hulk vilistlastest töötab, 
mis valdkonnas tööd on leitud ning kui suur hulk vilistlastest jätkab õpinguid.  
 
2012. a alguses valmis 2007. a ja 2011. a küsitluste tulemuste võrdlev analüüs (vt 
Majandusaasta aruanne 2011) ning 13. aprillil 2012. a toimus programmi Primus toel 
TKK-s vilistlaste seminar (ca 50 osalejat), mille raames vilistlased tutvustasid oma 
tegevust ning andsid hinnangu TKK-st saadud haridusele. 
 
Seminaril esinesid:  
1. Kristjan Bachman (mööbliosakond 2009) 
2. Kaisa Eiche (fotograafia osakond 2007) 
3. Lilian Mengel ja Kristiina Nikopensius (meedia- ja reklaamikunsti osakond 2009) 
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4. Kristi Kongi (maalingute osakond 2008) 
5. Stella Soomlais (nahadisain 2008) 
6. Lauri Tamm (skulptuuriosakond 2006) 
7. Katrin Trumm (tekstiiliosakond 2009) 
 
Seminari raames toimunud töögruppides otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:  
I grupp – Kuidas valmistada lõpetajaid ette tööjõuturul hakkamasaamiseks? Kuidas 
saaks TKK aidata kaasa lõpetajate ettevõtluse ja juhtimisalase kompetentsi 
tõstmisele? Mida oleks selleks vaja õppekavades muuta?  
II grupp – Milline on TKK roll üliõpilase erialase arengu toetajana? Milline peab 
olema lõpetaja ettevalmistus? Millise ettevalmistuse peab andma kool ning millised 
oskused omandatakse hiljem praktilise kogemuse käigus? Kas ja mida tuleks 
õppekavades arendada, et üliõpilaste erialast arengut veelgi paremini toetada?  
III grupp – Millistest TKK-s omandatud oskustest on praktilise kogemuse põhjal kõige 
rohkem kasu olnud? Milline on üldiste ja erialaste oskuste roll ning kuidas need 
oskused ja teadmised üksteist täiendavad? Millistest oskustest on vajaka jäänud 
ning mida tuleks olukorra parandamiseks õppekavades muuta?  
 
2.3 Üliõpilaste kaasamine 
 
Üliõpilased on kaasatud kõigisse koolile olulistesse tegevustesse. 

- Üliõpilasesindus valib üliõpilaskonna esindajad kooli nõukogusse. Kooli 
nõukokku kuulub 4 üliõpilast. 

- Üliõpilaskonna liikmed on oodatud rektoraadi koosolekule. 
- Üliõpilaste esindajad kutsutakse õppekavade nõukogude koosolekutele. 
- Üliõpilaskonna liikmed osalevad õppetoetuste ja eritoetuse määramise 

komisjonis.  
- Esindus saab teha ettepanekuid aktiivsusstipendiumi (tunnustamaks üliõpilasi, 

kes osalevad aktiivselt TKK arendustegevuses või tutvustamises) 
määramiseks. 

- Üliõpilastel toimuvad regulaarselt teeõhtud rektoriga, kus arutatakse 
üliõpilastele olulisi probleeme. 

 
2.4 Täienduskoolitus, elukestev õpe 
 
2012. a viis täiendusõppe osakond läbi 14 kursust, sh ruumi kujundamine (2), 
joonistamine (2), fotograafia baaskursus (2), Adobe Illustrator (2), ideid inspireeriv 
tekstiilikunsti ajalugu, ettevalmistuskursus sisseastujatele, nahast koti valmistamise 
kursus ning säilitamine muuseumis. Tellitud kursusi oli 2: vabavara GIMP koolitus 
Tartu Linnavalitsuse töötajatele ja joonistamiskursus firma fits.me töötajatele. 
Kursustel osales kokku 125 õppurit.  
 
Võrreldes 2011. aastaga suurenes toimunud kursuste arv 1 kursuse võrra, kursustel 
osalejate arv suurenes 39 inimese võrra.  
Kursustel osales kokku 86 õppurit.  
 
2012. a viisid täiendusõppe osakonnas koolitusi läbi järgmised õppejõud/õpetajad: 
1. Erika Pedak 
2. Eve Eesmaa 
3. Imbi Kruuv 
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4. Irene Sepping 
5. Jaanus Eensalu 
6. Janar Raidla 
7. Kaia Lukats 
8. Kurmo Konsa 
9. Merike Trubert 
10. Sirje Protsin-Petersen 
11. Udo Vool 
12. Vallo Kalamees 
 
2012. a jätkus koostöö Eesti Töötukassaga. Koolituskaardi alusel osales koolitustel 
kokku seitse inimest.  
 
2.5 Õppeprotsessi juhtimine 
 

TKK arengukava aastani 2015 näeb ette, et TKK õppekavad on terviklikud, 
arvestavad ühiskonna ja tööturu vajadustega ning tagavad lõpetajate 
konkurentsivõime nii tööturul, loometegevuses kui ka jätkuõppes. 
 

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.  
5. Töötajad, üliõpilased, vilistlased ja tööandjad on kaasatud kooli ja õppekavade 
arengut puudutavate otsuste tegemisse õppekavade nõukogudes. Õppekava 
muudatused kinnitatakse kooli nõukogus. 
 
Õppekavade nõukogud 
„Õppekava nõukogu ülesanded ja töökord“ (kinnitatud 29.11.2007) kohaselt 
kinnitatakse iga kahe aasta tagant nii kõigi erialade kui ka üldainete 
õppekavanõukogud, kuhu lisaks kooli töötajatele on kaasatud ka tööandjate ja 
üliõpilaste esindajad. Õppekava nõukogude eesmärk on tagada kvaliteetne 
õppekava, mis rahuldab õppija, tööandjate ja ühiskonna vajadusi. 
Ainekomisjonid 
Igaks õppeaastaks moodustatakse vastava üldkunstiaine õppejõududest järgmised 
ainekomisjonid:  

- joonistamise hindamise ainekomisjon;  
- maalimise hindamise ainekomisjon; 
- joonistamise lõpu- ja sisseastumiseksami hindamiskomisjon; 
- maalimise sisseastumiseksami hindamiskomisjon. 

Ainekomisjonide tegevuse eesmärk on 
- ainespetsiifiliste põhimõtteliste küsimuste ja ettetulevate probleemide 

arutamine ja ettepanekute tegemine õppekavade üldainete nõukogule; 
- vastava üldkunstiaine semestri õpitulemuste hindamine; 
- lõpu- ja sisseastumiseksamite hindamine. 
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Erialaainete hindamise komisjonid kutsub kokku erialaosakonna juhataja. 
 
Õppekavaarendus 
 
Primus programmi toel analüüsiti 2012. aastal Siret Rutiku juhendamisel meedia- ja 
reklaamikunsti õppekava. 4.–5. maini toimunud seminari sihtgrupiks olid meedia- ja 
reklaamikunsti osakonna õppejõud. Seminari tulemusena viidi 2012 kevadel 
õppekavva sisse mitmed uuendused. 
 
Hästi on käivitunud õppestruktuuri koosolekute traditsioon. Regulaarsed koosolekud 
on aidanud kaasa infovahetuse tõhustamisele ning toetavad õppekavaarendusega 
seotud tegevusi. 
 
2012. a kevadel tehti väiksemaid muudatusi kõigis seitsmes õppekavas. Õppekava 
muudatused arutati läbi õppekavanõukogudes, kinnitati TKK nõukogus ning 
muudetud õppekavad sisestati EHIS-esse.  
 
VÕTA 
 
1. TKK osales Primus programmi toel tegutseva VÕTA võrgustiku seminaridel.  
2. VÕTA dokumentidega tegeleb õppejuht Piret Mägiste. VÕTA menetlemiseks on 
kokku kutsutud vastavad komisjonid. 2012 a menetleti kokku 24 VÕTA avaldust. 
Esitatud avaldustest ja dokumentatsioonist lähtudes arvestati varasemaid õpinguid ja 
töökogemust õppekava täitmisel 291,25 EAP ulatuses. 
3. 12.12.2012 toimus Tallinnas TKK eestvedamisel ja Programmi Primus toel TKK ja 
EKA ühisseminar „EKA ja TKK VÕTA-alane koostöö ja parimate praktikate vaheta-
mine”. Seminaril osales 6 TKK ja 6 EKA töötajat.  
 
TULE 
 
2012. a kevadel lõpetas õpingud TULE programmi toel õppinud Käty Tarkpea 
(fotograafia). 
 
Edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleeriti TULE programmi toel õppinud üliõpilased 
Armo Sepandi ja Tanel Karja (fotograafia). 
 
2012. a lõpuga on seitsmest TULE programmi õppurist lõpetanud 2, akadeemilisel 
puhkusel 1, eksmatrikuleeritud 2 ning 2013 kevadel lõpetamas 2 üliõpilast. 
 
2.6 Stipendiumid 
 
Stipendiumid koostööpartneritelt.  

- TKK on otsinud võimalusi sihtstipendiumite asutamiseks. Sihtstipendiumi 
eesmärk on lisaks edukate üliõpilaste motiveerimisele ka sotsiaalsete 
sidemete sõlmimine TKK ja kooliväliste organisatsioonide vahel. 2012 anti 
välja Tartu valla stipendium. 

 
Stipendiumid koolilt.  

- TKK annab omatuludest välja: eristipendiumi; erakorralist stipendiumi, lõputöö 
stipendiumi, aktiivsusstipendiumi. 
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TKK välja antud stipendiumid 2012 

 
 
Majanduslikult keeruka olukorra tõttu on stipendiumite hulk viimastel aastatel 
langenud. 
 
 
2.7 Üliõpilasesindus 
 
Üliõpilasesindus korraldas regulaarseid koosolekuid. Jätkati traditsioonilist „rektori 
teeõhtute“ sarja. Lisaks osales esindus aktiivselt mitmete kooliga seotud ürituste 
korraldamisel ning kooli tutvustavatel üritustel (nt lõpuaktus, avaaktus, lahtiste uste 
päevad, haridusmessid, jõulupidu jne). 
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3 Arendustegevus 
 
3.1 Koostöö ning teadus-, arendus- ja loometegevus (TAL) 
 
TKK on sõlminud koostöölepingud järgmiste institutsioonidega: Tartu Ülikool, 
Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli 
Tartu Kolledž, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Tartu Kunstikool, Narva Kutseõppe-

keskus, Eesti e-Kutsekool, Eesti Rahva Muuseum, Rahvusarhiiv, Narva Muuseum, 
Tartu vallavalitus, OÜ Mandragora, OÜ Tekstiil Ruumis jt. 
TKK on Tartu loomemajanduse klastri ning Viljandimaa regionaalse kompetentsi-
keskuse liige. 
2012. a astus TKK rahvusvahelise kunstiülikoolide võrgustiku CUMULUS liikmeks. 
 
TKK avalikkusele suunatud tegevused rikastavad ühiskonda. Väärtustades tradit-
sioone ja järjepidevust, on TKK avatud innovaatilistele ideedele ja koostööle.  
TKK keskendub eeskätt (rahvusvahelisele) arendus- ja loometegevusele, teadus-
tegevuse vallas on esmane prioriteet rakendusuuringud, kuid näiteks fotograafia alal 
tehakse professor Peeter Linnapi juhtimisel ka teadusuuringuid.  
TKK Toimetiste sarjas kirjastati üliõpilaste diplomitööde kogumik „Lend 2012” ja 

Peeter Linnapi "Silmakirjad 6. Intellektuaalne kunst: kirjutisi fotograafidest". Lisaks 

anti välja eesti-inglisekeelne õppeteatmik ning eestikeelsed infovoldikud.  

 
17.09.2012 kinnitati TKK rakendusuuringute kava. Kava koostati rakendusuuringute 
ning nendega seonduva koostöö planeerimiseks ja koordineerimiseks TKK-s 
aastatel 2012–2015. Kava toetab TKK eesmärkide elluviimist ning on tihedalt seotud 
õppekavade arendamisega. Rakendusuuringud on suunatud probleemide analüüsile 
koolis õpetatavate erialade ja valdkondade raames. Kava põhieesmärk on aidata 
kaasa TKK õppetegevuse konkurentsivõime kasvule, õppekvaliteedi tõusule ning 
tagada õppe jätkusuutlikkus. Kava prioriteediks on üliõpilaste kaasamine, seotus 
konserveerimisteaduslike uurimissuundadega Tartu Ülikoolis ning koostöö 
Muinsuskaitseametiga. 
 
TKK õppejõud ja üliõpilased osalesid 2012. a oma loominguga sadadel näitustel, 
kureerisid arvukalt erialaprojekte, esinesid ettekannetega konverentsidel, osalesid 
töörühmades jms ning avaldasid artikleid erialaajakirjades. Alates 2011. a sügisest 
kogutakse TKK töötajate TAL-tegevuste andmeid Webdesktopis. TAL andmete 
kogumine annab ülevaate kooli töötajate aktiivsusest ning saavutustest. Infot 
kogutakse järgmiste tegevuste kohta: enesetäiendus, erialane projekt, koolitus, 
meediakajastus, näitusetegevus, publikatsioon ja ettekanne, tunnustus. Samuti 
koondatakse infot erinevates komisjonides, töörühmades jmt osalemise kohta nii 
TKK-s kui ka väljaspool kooli. 
 
Seisuga 25.03.2013 Webdesktopist tehtud väljavõtte järgi on TKK töötajate TAL-
tegevuste kokkuvõte järgmine: 
 

NÄITUSETEGEVUS isikut kannet sh rahvusvahelist 

õppe- ja teadusstruktuur 32 185 49 

tugi- ja haldusstruktuur 2 15 2 

kokku 34 120 51 
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ERIALANE PROJEKT isikut kannet sh rahvusvahelist 

õppe- ja teadusstruktuur 21 63 12 

tugi- ja haldusstruktuur 1 5 3 

kokku 22 68 15 
 

KOOLITUS isikut kannet sh rahvusvahelist 

õppe- ja teadusstruktuur 28 78 15 

tugi- ja haldusstruktuur 2 20 2 

kokku 30 98 17 
 

ENESETÄIENDUS isikut kannet sh rahvusvahelist 

õppe- ja teadusstruktuur 25 73 34 

tugi- ja haldusstruktuur 10 61 12 

kokku 35 134 46 
 

PUBLIKATSIOON,ETTEKANNE isikut kannet 

õppe- ja teadusstruktuur 18 88 

tugi- ja haldusstruktuur 1 7 

kokku 19 95 

 

TKK väljastas kokku 57 pressiteadet (TKK – 38 ja galerii Noorus 19 pressiteadet), 

kodulehele lisati 213 uudist, teadaolevaid meediakajastusi oli 74 (sh 31 loo aluseks 

olid TKK pressiteated – sh kajastust leidsid 17 pressiteate põhjal tehtud lood; 21 

korda kajastati teemasid TV-s).  

 
Galerii Noorus 2012. a tegevus 
1) 7.–21. jaanuar 2012 – III Tartu Rahvusvahelise Graafikafestivali noortenäitus 

Just Kids / Noorus on ilus aeg. Noortenäituse kuraatorid olid Eesti 
Kunstiakadeemia õppejõud Marko Nautras ja Tõnis Kenkmaa. 

2) 25. jaanuar–11. veebruar 2012 – TKK õppejõu Vallo Kalamehe isikunäitus 
„Midagi, mida ma tahtsin teile veel ära ütelda". Juubelinäitusel olid eksponeeritud 
isiklike tähenduste ja sõnumitega fotod, mis olid seotud detailselt läbimõeldud 
ruumikujundusega.  

3) 14. veebruar–3. märts 2012 – TKK fotograafia osakonna tudengi Sirla Joala 
kureeritud näitus „OMG! See teeb pilti, kui ma siia vajutan“.  

4) 15.–31. märts 2012 – Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase osakonna tekstiili 
eriala ja TKK tekstiili- ja maalingute osakonna tudengite ühisnäitus DIALOOG. 
Näituse kuraator oli prof. Aet Ollisaar ja kujundaja Madis Liplap. 

5) 3.–21. aprillil 2012 – Brno Tehnoloogiaülikooli professori ning TKK 
külalisõppejõu Tomáš Lahoda raamatuteemaline maalinäitus „From Nothing“.  

6) 23. aprill – 4. mai 2012 – Soome üliõpilaste maalinäitus „Paint the Paint”.  
Näitusel eksponeeriti Saimaa Ülikooli Vabade kunstide osakonna vilistlaste ning 
praeguste tudengite maale. 

7) 7. mai–26. mai 2012 – Venemaa Kunstide Akadeemia ning Saimaa 
rakendusteaduste ülikooli ühisnäitus „Anatoomiline joonistus“. 

8) 12 juuni–12. juuli 2012 – TKK lõputööde avalikud kaitsmised ja lõputööde näitus. 
9) 19. juuli–18. august 2012 – Tampere-Tartu-Odense rahvusvaheline 

näituseprojekt MERI. Näitusel esindatud kunstnikud: Jens Bohr, Søren Hillerup, 
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Søren Bjælde, Karen Kirstine Ballegaard,Thorkild Havmøller, Jørgen Willerup, 
Inger Winther, Birgitte Lykke Madsen, Birgitte Thorlacius og Edel J.E. Hartvig), 
Bargain-ryhmä (Terhi Asumaniemi, Sirpa Hirvikoski, Helinä Hukkataival, Elina 
Ruohonen, Kirsti Tuokko), Anna Hyrkkänen, Heli Mäkinen , Janne Laine, Sirkku 
Lumi ja Ossi Somma, Imat Suumann, Aet Ollisaar, Heli Tuksam, Kadri Toom, 
Udo Vool, Tuuli Puhvel ja Helle Vahersalu. 

10) 7.–29. september 2012 – Tartu kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU 
UT’i raames toimunud näitus „Sõida tasa üle silla“ ; Osalesid kunstnikud: Nina 
Beier (Berliin), Taha Belal (Kairo), Ruben Bellinkx (Brüssel), Liudvikas Buklys 
(Gent), Frank Chu (Oakland), Jos de Gruyter ja Harald Thys (Brüssel), Anthony 
Diseenza (Oakland), Antanas Gerlikas (Vilnius), Krõõt Juurak (Amsterdam), 
Nicholas Matranga (Berliin), Morten Norbye Halvorsen (London), Giulia Piseitelli 
(Napoli), Sterling Ruby (Los Angeles), Triin Tamm (Eesti), Laura Toots (Tallinn) 
ja Steve Van Den Bosch (Antwerpen). Kuraator: Chris Fitzpatrick 
(Antwerpen/San Fransisco). 

11) 2.–27. oktoober 2012 – Saksa kunstniku ja kunstiprofessori Frank Poppi 
isikunäitus „Virtuaalne, reaalne kohvrist ja kremplist“.  

12) 6.–17. november 2012 – TKK fotograafia osakonna juhatajaprofessor Peeter 
Linnapi kureeritud fotonäitus.  

13) 19. november – 8. detsember 2012 – TKK skulptuuriosakonna näitus „Sahtlisse 
raiutud kivi”.  

14) 14.–22. detsember 2012 – TKK tudengite, õppejõudude, vilistlaste ühisnäitus ja 
laat. 

 
Muud üritused galeriis: 

1) filmiüritus VAATA FILMI. KUULA KUNSTNIKKU koostöös filmi- ja 
fotokompaniiga PIMIK, Eesti Film 100: 
- 26. jaanuaril näidati Rainer Sarneti mängufilmi "Idioot" ning filmist rääkis filmi 

kunstnik Jaagup Roome. Vestlusi modereeris Aune Unt. 
- 22. veebruaril näidati Sulev Keeduse filmi „Kirjad Inglile”, pärast 

filmivaatamist toimub vestlus filmikunstnik Toomas Hõrakuga. Vestlusi 
modereeris Aune Unt. 

2) 9. veebruar – Asko Künnapi loeng "Lugev kujundaja kujundab lugejat" 
3) 6.–10. märtsil esitlesid TKK mööbli- ja tekstiiliosakonna tudengid ühisprojekti 

PINK. Tegemist on Stockholmi messiks valminud ühisprojekti esmaesitlusega 
Eestis.  

4) 28. märtsil pidas raamatute illustreerimisest loengu Eesti Kunstiakadeemia 
professor ja graafik Urmas Viik. 

5) 12. mail toimus galeriis Prima Vista kirjandusfestivali raames juba kolmandat 
korda interdistsiplinaarne kultuurisündmus Õnnekonverents. 

6) 28. mai – 2. juuni – TKK fotograafia osakonna tudengite  kevadsemestri 
erialaainetes valminud tööde avalikud hindamised ja näitus. 

7) ART IST KUKU NU UT haridusprogrammi sündmused: 
- 14. september: näituse „Sõida tasa üle silla“ vestlusring: Tanel Rander, 

Erkki Luuk ja Gregor Taul 
- 19. september: Semiosalong. Artist talk Laura Tootsiga  
- 27. september kell 19: Semiosalongis Hasso Krull 

8) 26. november workshop: "Motion Capture - mis ja kuidas?"  
9) 14. detsembril toimusid laadapäeva raames pakendi valmistamise õpitoad. 
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3.2 Rahvusvahelised suhted. Väliskülalisüliõpilased.  
 

TKK teeb rahvusvahelist koostööd arvukate kõrgkoolide ja ettevõtetega. 
Kalendriaastal 2012 käis Erasmuse raames 18 üliõpilast välismaal õppimas, 8 
üliõpilast praktikal. Üks üliõpilane suundus välismaale õppima Erasmuse väliselt 
free-moverina.  
2011/2012. õa käis Erasmus-programmi raames välismaal õppimas või praktikal 
8,5% TKK üliõpilastest. 
 
Tartu Kõrgemal Kunstikoolil on 41 Erasmus partnerkõrgkooli Euroopas. 
Austria 
Kunstuniversität Linz 
Belgia 
Artesis Hogeschool Antwerpen 
Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Brussels 
Hispaania 
Universitat Politècnica de Valencia 
Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo 
Itaalia 
Accademia di Belle Arti di Catania 
Accademia di Belle Arti di Napoli 
Kreeka 
University of Ioannina 
Leedu 
Vilnius Academy of Fine Arts 
Vilnius College of Technologies and Design 
Vilnius College of Design 
Kaunas College 
International School of Law and Business 
Läti 
Läti Kunstiakadeemia 
Portugal 
Escola Superior Artistica do Porto 
Universidade do Porto 
Universidade de Lisboa/Faculty of Fine Arts 
Prantsusmaa 
L'ecole de Design Nantes Atlantique 
Université de Picardie 
Ecole Nationale des Beaux-Arts Lyon 
Ecole Nationale Supérieure d'Art, Villa Arson 
Rootsi 
University of Gothenburg 
University of Boras/Swedish School of Textiles 
Saksamaa 
Fachhochschule Hannover: Medien, Information und Design 
Reutlingen University 
Soome 
Aalto University School of Art and Design 
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 
Oulu University of Applied Sciences 
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TAMK University of Applied Sciences 
Saimaa University of Applied Sciences 
Turku University of Applied Sciences 
Savonia University of Applied Sciences: Kuopio Academy of Design 
Lahti University of Applied Sciences 
HAMK University of Applied Sciences 
Novia University of Applied Sciences 
Finnish Academy of Fine Arts 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences 
Tšehhi 
Brno University of Technology/Faculty of Fine Arts 
Türgi 
University of Marmara/Faculty of Fine Arts 
Anadolu University 
Ungari 
Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest 
 
Lisaks on TKK-l koostööleping Peterburi Kunstiakadeemiaga ning Peterburi Kino ja 
Televisiooni Ülikooliga.  
 
3.3 Õppejõudude mobiilsus 
 
TKK õppejõudude mobiilsuse organiseerimisel lähtutakse Eesti kõrghariduse 
rahvusvahelistumise eesmärgist, kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade 
leppest, TKK arengukavast ning õppekavade nõuetest. 
 
TKK osaleb Euroopa Liidu hallatava Elukestva õppe programmi allprogrammides 
(Erasmus ja Nordplus) ja koostöövõrgustike organiseeritud konverentsidel 
(European Association for International education – EAIE, European Association of 
Erasmus Coordinators- EAEC, Deans and European Academiscs Network – DEAN, 
European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE, International 
Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media – CUMULUS). 
 

ERASMUSe lähetuste arv      

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Õppejõud välja 13 7 8 

Õppejõud sisse 8 10 9 

Personal välja 4 10 8 

Personal sisse 2 3 3 

Üliõpilased välja 27 27 30 

Üliõpilased sisse 6 18 15 

Kokku mobiilseid isikuid 60 75 73 

 
Lisaks Erasmuse lähetustele on TKK õppejõud ja töötajad käinud paljudel teadus-, 
arendus- ja loometööga seotud välislähetustel. 
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4 Õpikeskkond 
 
4.1 Ruumid 
 
TKK-l on kolm õppehoonet. TKK Tähe ja Tolstoi tn õppehoonetes on üldpinda 
4299,2 m², Eha tn õppehoones TKK kasutuses 1201,5 m² ja ühiskasutuses Tartu 
Kunstikooliga 127,6 m². TKK-le kuulub Eha tn õppehoonest 53% ning 47% kuulub 
Tartu Kunstikoolile.  
 
TKK kasutuses on ka Tartu linnalt tasuta kasutamiseks saadud ruumid Riia 11, kus 
tegutseb kooli galerii Noorus. Galerii on üliõpilastele oluline õppebaas ja koht oma 
loomingu avalikuks näitamiseks. 
 
TKK õppehooned on avatud 6 päeva nädalas (välja arvatud pühapäev) kuni kella 
23ni, et tagada üliõpilastele võimalused iseseisvaks tööks. Enne eksamiperioode on 
õppehooned avatud ööpäevaringselt, tööohutuse eest vastutavad erialaosakondade 
määratud inimesed. 
Koolis on avatud toitlustuskoht. Tingimused on loodud hügieeninõuete täitmiseks. 
Üliõpilaste ja töötajate igapäevases käsutuses on duširuumid, riietusruumid ja saun.  
 
Meetme “Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe-ja töökeskkond” ala-
meetme “Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” abil kaasajastatakse 2013–2014. a 
Tähe ja Tolstoi õppehoone ventilatsioonisüsteeme, valve- ja läbipääsusüsteeme ning 
valgustust, vahetatakse välja tulekahju valvesignalisatsioonisüsteem, paigaldatakse 
täiendavad tuletõkkeuksed jms ning luuakse valmisolek puuetega õppurite vastu-
võtuks. 
 
4.2 Infotehnoloogiline baas 
 
IKT andmed - arvutid 

arvutite arv õppejõudude kasutuses 24 

arvutite arv üliõpilaste kasutuses  27 

üldkasutatavate arvutite arv (raamatukogus jne) 18 

õppeasutuses arvuteid kokku 154 

arvutite arv arvutiklassides 89 

sülearvutite arv kokku 28 

 
IKT andmed - internetiühendus 

veebi- ja/või meiliserverite arv 
(mis ei ole arvestatud töökohaarvutite hulka) 2 

veebi- ja/või meiliserverite operatsioonisüsteem Linux, Apple OSX 

internetti ühendatud töökohaarvutite arv 135 

interneti püsiühenduse pakkuja EENet 

interneti püsiühenduse kiirus (kbps) 10000 
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IKT andmed - muu 

failiserverite arv 
(mis ei ole arvestatud töökohaarvutite hulka) 4 

failiserverite operatsioonisüsteem Apple OSX, Windows 

videoprojektorite arv kokku 19 

skannerite arv 8 

printerite arv 29 

statsionaarsete videoprojektorite arv õpperuumides 16 

 
Nii õppurid kui ka personal saavad õppetöövälisel ajal kasutada ka arvutiklassides 
olevaid arvuteid. 
 
Kõik kooli arvutid on interneti püsiühendusega, lisaks on koolis täielik WiFi leviala. 
Kõigile üliõpilastele ja töötajatele on tagatud kopeerimise, skaneerimise ja printimise 
võimalus, sh värvilisena.  
 
Koolis on kasutusel järgmised elektroonilised infokanalid: 
- Õppeinfosüsteem ÕIS  
Õppejõudude ja üliõpilaste kasutusse võetud alates 2011 septembrist. 
- Nn vana infosüsteem/vana ÕIS 
Praegu veel osaliselt kasutusel ÕIS-ina ning personalitöö keskkonnana. 
- WebDesktop 
Dokumendi- ja ajaressursside ning grupitöö tarkvara on kasutusel alates 2009. 
- Veebileht 
- Failiserver 
- E-post 
- Broneeringute süsteem 
 
Kasutuse lihtsustamiseks on veebilehel ja Webdesktopis lingid teistele süsteemidele. 
 
Koolis on kasutusel ka projekti «Kvaliteedisüsteemide arendamine rakendus-
kõrgkoolides» raames valminud tagasiside ja monitooringusüsteem TMS [majutus 
Tallinna Tehnikakõrgkooli serveris]. 
 
TKK õppejõud on loonud erinevaid e-kursusi ja õpiobjekte. Nt kõrghariduse e-õppe 
programmi BeSt raames on 2012 koostatud 12 e-kursust 22,5 EAP ja 28 õpiobjekti. 
 
4.3 Raamatukogu 
 

Raamatukogus oli 556 aktiivset lugejat. Põrandapinda on kokku 161 m². 
Raamatukogu on avatud tööpäevadel kl 9–17. 
Lugemissaalis ja grupitööruumis on kokku 5 lugeja arvutitöökohta ning 18 lugeja töö-
kohta, WIFI-võrk ja skaneerimise võimalus. Printimine on võimalik raamatukogu 
kõrval asuvast laost (värviline) ja fuajee printerist (must-valge). 
2012 oluliseks suunaks oli lugejakoolituse ja rahvusvaheliste suhete arendamine. 
Lisaks käivitus programmis URRAM võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine.  
Uuendatud ja täiendatud on raamatukogu veebilehte 
http://laura.artcol.ee/raamatukogu/?a=page&page=avaleht 
 

http://laura.artcol.ee/raamatukogu/?a=page&page=avaleht
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TKK esmakursuslastele ja täiendkoolituses osalejatele toimusid raamatukogu 
infotunnid (kokku 16 tundi). Neljanda kursuse tudengitele peeti kahes grupis kahe-
tunnine loeng infokirjaoskusest ja esmasest ESTERi ja ARTARi kasutamisest. TÜ 
Raamatukogu lugejakoolitust sellel aastal ei toimunud, kuna TKK lugejaskonda 
huvitavad saalid olid remondis. 
 
TKK üliõpilased ja töötajad said koostöölepingute ja kokkulepete alusel kasutada TÜ, 
Eesti Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskuse, EKA- ja KUMU raamatukogu. 
Koostööd tehti ka kõigi teiste Eesti olulisemate kunstiraamatukogudega, sh Tartus 
ERM-i, TKM-i raamatukogu ning O.Lutsu nim Tartu Linnaraamatukoguga. Välis-
partneritest jätkus koostöö Aalto Ülikooli Aralis Kirjastokeskusega ja loodi esimesed 
kontaktid Plymouthi Colledge of Art raamatukoguga. 
 
Raamatukogus korraldati infotunde ja üritusi kokku 18 korda. Tehti jätkuvalt koos-
tööd erinevatel teemadel ürituste ja näitus/müükide korraldamisel (näiteks Eesti ja 
Soome kauneimad raamatud 2011, AS Allecto näitusmüük jmt). 
 

TKK raamatukogul on elektrooniline kataloog ARTAR kuhu lisandus 2012. a 611 
kirjet, seega on raamatukogus kokku 9693 kirjet. 
Lugejatel on lisaks võimalus kasutada Eesti raamatukogude elektroonilist kataloogi 
ESTER ja alates 2012. a on parem kättesaadavus välismaiste ajakirjade andmebaa-
sile EBSCO. Alates 2012. a on uuendatud litsentsi Keelevara internetipõhise andme-
baasi kasutamiseks. Samas oli võimalus kasutada TEA entsüklopeedia interneti 
versiooni.  
TKK e-kursused/õppematerjalid on huvilistele kättesaadavad ka lingi kaudu raamatu-
kogu veebilehel http://laura.artcol.ee/e-ope/  
 
2012. a jooksul lisandus kokku 444 teavikut. Seisuga 01.01.2013 on raamatukogus 
kokku 16046 teavikut (neist kasutuskogus 7253 ja varukogus 8793). Paljundatud 
õppematerjale on kokku 22896 lehekülge. 
 
2012. aastal lisandus raamatukokku kokku 43 nimetust ajakirju, sh 34 tellitud ja 9 
annetustena; sh 30 võõrkeelset erialast ja 13 eestikeelset ajakirja ning 5 ajalehte. 
http://laura.artcol.ee/raamatukogu/?a=page&page=46124f580340694f07541 
 
Külastusi oli 2012. a 8978, laenutuste arv 7990, nendest koju 6490 ja lugemissaali 
1500. Seega oli keskmiselt 42 külastust ja 37 laenutust päevas.  
 
Raamatukogu arendustegevused 

- 2012. aastal jätkus raamatukogu kui õppekeskkonna väljaarendamine.  
- Oluline tähelepanu oli suunatud IT lahenduste paremaks toimimiseks. 
- Tegeleti põhjalikumalt tudengite lugejakoolitusega ja alustati paralleelselt 

õppejõudude infokirjaoskusealase koolitusega erialaosakondade kaupa. 
- Arendati edasi raamatukogu näitusetegevuse eripära (erinevate maade 

kauneimad raamatud). 
- Arendati aktiivselt kodumaist (EKRÜ, ERÜ, jne) ja rahvusvahelist (Aalto Aralis 

kirjasto, IFLA,jne) koostööd. 
 

http://laura.artcol.ee/e-ope/
http://laura.artcol.ee/raamatukogu/?a=page&page=46124f580340694f07541
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5 Akadeemiline ja teenindav personal  
 
TKK õppe- ja teadusstruktuuri personali ning tugi- ja haldusstruktuuri personali tööle 
võtmise nõuded arvestavad töötaja kvalifikatsiooni, töökogemust ja arenemis-
võimelisust. 
 
Seisuga 31.12.2012 töötas TKK-s 90 täis- ja osakoormusega töötajat, nendest 
juhtkond 3, õppe- ja teadusstruktuur 60 (nendest 20 töötajal on kaks osalise 
tööajaga töölepingut) ja tugi- ja haldusstruktuur 24 töötajat. 3 töötajat on 
lapsehoolduspuhkusel. 
 
Töötajate arv  

seisuga 31.12.2012 töötajaid ametikoht 

juhtkond 3 2,9 

õppe- ja teadusstruktuur 60 41,5 

tugi ja haldusstruktuur 24 22,6 

lapsehoolduspuhkusel 3   

kokku 90 67 

   

 
Töötajate arvu ja täistööajaga ametikohtade erinevus tuleneb sellest, et paljud 
õppejõud on osakoormusega. 
 

Vanuseline struktuur   

seis 31.12.2012 töötajad keskmine vanus 

töötajad 90 45,33 

mehed 35 48,67 

naised 55 43,02 

lapsehoolduspuhkusel 3   

õppe- ja teadusstruktuur 62 45,85 

mehed 30 48,78 

naised 30 43,55 

lapsehoolduspuhkusel 2   

tugi ja haldusstruktuur 28 43,79 

mehed 5 47,8 

naised 22 43,55 

lapsehoolduspuhkusel 1   

 
Personaliliikumine 
Aastal 2012 sõlmiti 34 töölepingut, neist 1 juhtkonna töötajaga (prorektor) ning 33 
õppe- ja teadusstruktuuri töötajaga. 
Lõpetati 31 töölepingut, neist 29 õppe ja teadusstruktuuri töötajaga ning 2 tugi- ja 
haldusstruktuuri töötajaga. 
Töövõtulepinguid sõlmiti 347. 
Konkurssse korralise õppejõu ametikohtade täitmiseks aastal 2012 välja ei 
kuulutatud. 
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Kunstialadel on nõuded akadeemilise personali kvalifikatsioonile mõnevõrra erinevad 
ning TKK jaoks on oluline õppejõudude erialane kvalifikatsioon ja loometöö 
kogemus. Suurem osa TKK korralisest akadeemilisest personalist on magistrikraadi 
või sellele vastava kvalifikatsiooniga ja kool peab seda näitajat heaks.  
 
Töötajate kvalifikatsioon 
Juhtkond 
magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon – 1 töötaja; magistrikraad 2 töötajat. 
Õppe- ja teadusstruktuur 
doktorikraad - 4 töötajat; 
magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon – 9 töötajat; 
magistrikraad või magistrikraadile vastav kvalifikatsioon – 34 töötajat  
rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon – 12 töötajat; 
keskharidus või vastav kvalifikatsioon – 4 töötajat  
Tugi ja haldusstruktuur 
magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon – 1 töötaja; 
magistrikraad või magistrikraadile vastav kvalifikatsioon – 9 töötajat; 
bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon – 2 töötajat; 
rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon – 3 töötajat; 
keskharidus või vastav kvalifikatsioon – 8 töötajat; 
põhiharidus – 2 töötajat. 
 
Töötajate koolitused/enesetäiendused 
 
Aastal 2012 tasemekoolituse läbinud TKK töötajaid: 
Jaanus Eensalu - TÜ sotsiaalteaduse magister (kultuurikorraldus) 
Maire Luud - TÜ humanitaarteaduste magister (infokorraldus) 
Kristjan Nagla - TKK rakenduskõrgharidus (meedia- ja reklaamikunst)  
Pille Johanson - TÜ diplom CUM LAUDE kunstide magister (maalikunst) 
 
2012 töötajad tasemeõppes 

magistriõpe           9 

bakalaureuseõpe 1 

rakenduskõrgharidusõpe 2 

kutsekeskharidusõpe 1 

 14 

 
TKK töötajad läbisid erinevaid koolitusi/seminare (170,5 EAP) 4294 koolitustundi ja 
osalesid seminaridel 1578 tundi, see on kokku 5866 tundi (keskmiselt 65,2 
koolitustundi töötaja kohta). 
Läbitud koolitustunnid 2009–2012 

2009 5922 

2010 5125 

2011 5850 

2012 5866 

 
Programm Primuse koolitusi (95% rahastas ESF ja 5 % TKK) läbis 66 töötajat  
(20 külalisõppejõudu). 
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5.1. Akadeemiline personal 
 
   

Õppe- ja teadusstruktuur tööleping ametikoht 

õpetaja 3 0,5 

assistent 8 2,6 

lektor 34 15,988 

dotsent 2 0,67 

professor 2 1,2 

õppejõud osakonnajuhataja 1 1 

lektor osakonnajuhataja 2 1,5 

dotsent osakonnajuhataja 2 2 

professor osakonnajuhataja 3 3 

meister 16 9 

osakonnajuhataja abi 7 4,05 

kokku 80 41,508 

lapsehoolduspuhkusel 2  

* 20 töötajal on kaks töölepingut.   

 
Osalise tööajaga töötajate suur osakaal õppestruktuuris on tingitud valdkonna spet-
siifikast – kooli eesmärk on tagada mitmekesine õppejõudude kooslus, kaasates 
õppetöösse praktikuid ja oma ala tunnustatud loomeisikuid, kes ei saa 
täiskoormusega töötada või pole sellest huvitatud. 
 
TKK peab oluliseks TKK väliste ekspertide, sh rahvusvaheliste ekspertide kaasamist 
lõputööde hindamiskomisjonidesse. Igas lõputöö komisjonis on vähemalt üks liige 
välismaalt (kaasatud on eksperte Soomest, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Prantsus-

maalt, Suurbritanniast, Türgist ja  Venemaalt) ning vähemalt kaks liiget väljastpoolt 
TKK-d. TKK hindamiskomisjonidesse ja õppekavade nõukogudesse on kaasatud nii 
valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ja eksperte kui ka teiste kõrgkoolide õppejõude. 
 

Õppejõudude tööaja sisse arvatakse õppe-, loome-, teadus- ja arendustegevus. TKK 
õppejõud osalevad oma loominguga näitustel, kureerivad arvukalt erialaprojekte, 
esinevad ettekannetega konverentsidel ja avaldavad artikleid erialaajakirjades. 
 
Õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise võimaldamiseks on välja töötatud ja kinnitatud  
“Õppejõudude tööülesannetest vabade nädalate andmise tingimused ja kord” 
(nõukogu otsus nr 50, 26.01.2006, muudetud otsusega nr 61, 05.05.2008).  
Õppejõudude tööülesannetest vabu nädalaid on 2012 kasutatud järgnevalt: 
2011/2012 õppeaasta kevadsemester: Epi Tohvri 
2012/2013 õppeaasta sügissemester: Eve Eesmaa 
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6 Sisekontrolli süsteem 
6.1 Kirjeldus 
 
TKK sisekontrolli süsteemi koostisosad on: 
Juhtimiskontroll - kooli töökorraldus, mille moodustavad kõik plaanid, 
tegutsemisviisid, strateegia, protseduurid ja tavad, mis on töötajatele vajalikud kooli 
eesmärkide saavutamiseks. 
Administratiivne kontroll - protseduurid ja dokumendid, mis on seotud otsustamis-
protsessiga, mis omakorda suunab töötajaid ametlikult heakskiidetud tegevusele 
kooli eesmärkide saavutamiseks.  
Finantskontroll - toimingud ja dokumentatsioon, mis puudutavad vara säilivuse 
tagamist, rahaliste dokumentide usaldusväärsust ja raamatupidamist ning finants-
aruandlust. 
 
Koolis rakendatakse kvaliteedijuhtimise põhimõtteid. TKK mõistab kvaliteedi-
kindlustamise süsteemina koolis tehtavaid tegevusi, et kooli eesmärgid saaksid 
täidetud.  
Arengusuunad määratletakse kooli viie aasta arengukavas (kehtiv 2011–2015). 
Lähtutakse riiklikust kultuuripoliitikast, kunstiõppe traditsioonidest ja sisemistest 
vajadustest. Uue aasta tegevuskava koostamisel lähtutakse arengukava 
eesmärkidest, eelmise aasta tegevuskava täitmise ja struktuuriüksuste tegevus-

aruannete hindamisest. Struktuuriüksused tegelevad jooksvalt oma üksuse arengu-

vajaduste väljaselgitamisega. Tegevusaruannetes tuuakse välja probleemid, sh 
arenguvajadused. 
 
07.02.2013 nõukogu otsusega anti positiivne hinnang 2012 tegevuskava täitmisele ja 
kinnitati 2013. a tegevuskava. 
 
2011/2012. õa osales TKK projektis „Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis“.  
Kvaliteediprojekt oli üheks võimaluseks oma senisele tegevusele hinnangu 
andmiseks ning edasiste tegevuste ja eesmärkide seadmisele.  
 
Hindajate tagasisideraportis tõsteti esile: 
- TKK on kasvanud oluliseks kunsti- ja kultuurielu kujundajaks Eestis, olles avatud ja 
aktiivne nii ühiskondlikus elus kaasarääkimisel kui avaliku ruumi kujundamisel.  
- Avatud ja informaalset suhtlemist soodustav töö- ja õpikeskkond loob soodsa 
keskkonna kõrgkooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste järgimiseks.  
- Kaasav juhtimine (töötajate ja üliõpilaste kaasatus töögruppidesse, nõukogudesse, 
komisjonidesse, kõrgkooli nõukokku; laiapõhjaline rektoraat) tagab hea õhkkonna 
õppimiseks, õpetamiseks ja loometööks.  
- TKK toetab oma tegevuses nii akadeemilise kui mitteakadeemilise personali ja 
üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust, mis võimaldab rikastada õppeprotsessi ja -
kvaliteeti.  
- Kõrgkooli põhilisteks eduteguriteks on hea maine, millest tuleneb stabiilselt kõrge 
konkurss sisseastumisel; RKT kohtade täitmine ning tihe side reaalse eluga 
(praktikad ja tellimustööd).  
 
Kõrgemalt hindasid assessorid seda, kuidas kõrgkooli juhid isikliku eeskujuga loovad 
tingimusi missiooni, visiooni, väärtuste ja eetika arendamiseks, juhtimissüsteemi 
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täiustamiseks ja muudatuste elluviimiseks, kõrgkooli ühiskonnaga seonduvaid 
tulemusi ja väliste partnerlussuhete juhtimist, samuti õppeprotsessi juhtimist.  
Parendusvõimalusi nähti selles, kuidas arengukava ja poliitika planeerimisel 
arvestatakse huvigruppide hetke- ja tulevikuvajaduste ning ootustega, kasutades 
toimemõõtmistest, uuringutest ja õppimisest saadud informatsiooni ning kuidas 
arengukava ja poliitikat ellu viiakse ja üle vaadatakse (rõhuasetus planeeritu 
elluviimisel ja ülevaatusel sh arengukava mõjususe hindamine). 
 
TKK juhtkonda kuuluvad rektor ning kaks prorektorit. Juhtidena määratletakse ka 
õppe- ja teadusstruktuuri osakondade juhatajad ning tugi- ja haldusstruktuuri 
töötajad, kes oma vastutusala piires tegutsedes juhivad oma valdkonna tegevusi. 
 
Kooli struktuur tagab huvigruppide vajaduste jõudmise juhtkonnani. Juhtimissüsteem 
(lühike käsuliin, otsuste tegemise operatiivsus jne) toetab huvigruppide ootuste ja 
vajadustega arvestamist. Juhtidega suhtlemine on informaalne, ei ole piiratud 
vastuvõtuaegadega. 
Juhtimisel ja igapäevases töökorralduses lähtutakse kooli missioonist, visioonist ja 
põhiväärtustest. Põhiliseks meetodiks missiooni ja põhiväärtuste järgmisel on avatud 
infoväli. Koosolekute regulaarsus tagab missiooni ja põhiväärtuste järgimise süs-

teemsuse. 
 
Regulaarsed koosolekud: kooli nõukogu koosolekud vähemalt 2 korda semestris; 
juhtkonna koosolekud; rektoraadi koosolekud vähemalt 1 kord kuus; prorektorite 
vastutusala koosolekud vähemalt 1 kord kuus; töötajate üldkoosolekud semestri 
alguses; õppekavade nõukogude koosolekud vähemalt 1 kord aastas. 
Muud nõupidamised: riigihangete komisjonid, toimetiste kolleegiumid jne. 
 
TKK peab oluliseks töötajate kaasamist juhtimis- ja otsustusprotsessidesse. Rekto-

raadi koosseisu kuuluvad kõik haldus- ja tugi ning õppe- ja teadusstruktuuri üksuste 
juhid. Kooli nõukokku kuulub juhtkond, erialaosakondade ning üldosakonna juha-

tajad, õppejõudude esindajad. Töötajad osalevad aktiivselt ka teiste komisjonide, 
kolleegiumite ning kogude töös.  
 
2012 toimunud koosolekud: 

- 7 kooli nõukogu istungit (otsused 86–92). 
- 10 rektoraadi koosolekut 
Nõunike kogu istungeid 2012 ei toimunud. 
 
Rektoraadi koosseis 2012/2013. õppeaastaks kinnitati 03.09.2012 
1. Valeri Nuust rektor 
2. Marleen Viidul õppeprorektor 
3. Maarja Aeltermann prorektor 
4. Maire Arbus personalijuht 
5. Ave Avalo üldainete osakonna juhataja 
6. Jaanus Eensalu meedia- ja reklaamikunsti osakonna juhataja 
7. Edith Hermann raamatukogu juhataja 
8. Uuno Kasemets majandusjuht 
9. Peeter Linnap fotograafia osakonna juhataja 
10. Jaan Luik skulptuuriosakonna juhataja 
11. Maire Luud kantseleijuht-kvaliteedispetsialist 
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12. Rutt Maantoa nahadisaini osakonna juhataja 
13. Mare Muuga pearaamatupidaja 
14. Aet Ollisaar tekstiiliosakonna juhataja 
15. Juta Reimus õppejuht 
16. Jaak Roosi mööbliosakonna juhataja 
17. Heli Tuksam maalingute osakonna juhataja 
 
Rektoraadi koosseisu muudeti 05.10.2012 (Juta Reimuse asemele Ester Pae). 
 
Kooli nõukogu koosseisu muudeti 
02.01.2012 (Erika Pedaku asemele Marleen Viidul) 
07.02.2012 (ÜE liikmed Karel Kadalipp mööbliosakond, III k; Catherine Karu meedia- 
ja reklaamikunsti osakond, II k; Erge Sonn fotograafia osakond, I k; Kersti Teenu 
mööbliosakond, II k) 
 
Rektori 27.09.2012 käskkirjaga nr 29 kuulutati välja õppejõudude esindajate valimine 
kooli nõukokku (volitustega kuni 31.08.2014). 
Valituks osutusid Annes Hermann, Kurmo Konsa ja Udo Vool. Asendusliige Anne 
Rudanovski. 
 
03.09.2012 kinnitati kooli nõukogu uus koosseis. 
1. Valeri Nuust  rektor 
2. Marleen Viidul  õppeprorektor 
3. Maarja Aeltermann prorektor 
4. Peeter Linnap  fotograafia osakonna juhataja 
5. Heli Tuksam  maalingute osakonna juhataja 
6. Jaanus Eensalu meedia- ja reklaamikunsti osakonna juhataja 
7. Jaak Roosi  mööbliosakonna juhataja 
8. Rutt Maantoa  nahadisaini osakonna juhataja 
9. Jaan Luik  skulptuuriosakonna juhataja 
10. Aet Ollisaar  tekstiiliosakonna juhataja 
11. Ave Avalo  üldainete osakonna juhataja 
12. õppejõud  Annes Hermann 
13. õppejõud  Kurmo Konsa 
14. õppejõud  Udo Vool 
15. Karel Kadalipp  mööbliosakond, IV kursus 
16. Catherine Karu  meedia- ja reklaamikunsti osakond, III kursus 
17. Erge Sonn   fotograafia osakond, II kursus 
18. Kersti Teenu   mööbliosakond, III kursus 
 
03.01.2012 muudeti õppekavade nõukogu (volitused kuni 31.08.2013) koosseisu 
(Erika Pedaku asemele Marleen Viidul). 
 
Alates 2009. a aprillist on TKK-s kasutusel dokumendi- ja ajaressursside ning 
grupitöö tarkvara WebDesktop ning kogu dokumendihaldus on 
juhtimise/kvalitedijuhtimise üks tugesid. 
Töötajate kasutuses on kooli dokumendiregister, töötajatel on endal võimalik 
dokumente luua ja nende elukäiku jälgida. Võimalik on dokumentide täielik 
elektrooniline menetlemine, mis säästab oluliselt aega ja paberit, ning digitaalne 
allkirjastamine. Laialdane otsingusüsteem võimaldab täistekstiotsingut. Kõigile 
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töötajatele on operatiivselt kättesaadavad nt rektoraadi protokollid ja nõukogu 
otsused, tegevusaruanded, normdokumendid jne, mis tagab juhtimise läbipaistvuse. 
Iga töötaja kohta on isikukaart, millega on seotud kogu töötajat puudutav ametlik info 
(nt käskkirjad, avaldused, koolitused, aruanded, tõendid). Kättesaadavad on 
ametijuhendid, koolituste info registreerimisest aruandmiseni, tööaja kasutamisega 
seotud info. 
Teateid ja tööülesandeid saab edastada erinevatele gruppidele ning on ülevaade 
ülesannete täitmise seisust. Oluline osa on kalendril, mis aitab aega planeerida ja 
annab töötajatele teada nt koosolekute ja ürituste ajad, aga ka muu jooksva info, mis 
teeb sujuvamaks igapäevase töökorralduse.  
 
6.2 Menetluses olnud dokumendid 
 
TKK kaht suurt põhiprotsessi (õppetegevus ning teadus-, loome- ja arendustegevus) 
toetavad tugiprotsessid tugi- ja haldustegevuse valdkonnas. Protsesside juhtimisel 
toetutakse TKK alusdokumentidele (põhimäärus, arengukava) ning TKK nõukogu või 
rektori kinnitatud normdokumentidele. Alus- ja normdokumentidest lähtuvad TKK 
strateegilised eesmärgid ja oodatavad tulemused.  
 
Tähtsamad dokumendid 2012 
rektori käskkirjad: 

üldtegevus      42 
personal      12 
puhkused      13 
üliõpilaste kohta     106 
üliõpilaste matrikulatsiooni kohta   29 
 

rektori korraldused     70 
 

rektoraadi koosolekute protokollid    10 
kooli nõukogu protokollid     7 
kooli nõukogu otsused     7 (86–92) 
nõunike kogu protokollid     0 
nõukogu ja nõunike kogu ühisistungite protokollid 0 
 

2012. aastal anti välja 
43 tõendit üliõpilastele (4-16) 
22 tõendit töötajatele (4-18) 
18 teatist (4-20) 
 

2012. aastal võeti vastu ja registreeriti 
162 õppurite avaldust (4-21) (lisaks kantseleile registreerib õppeosakond) 
54 töötajate avaldust (4-23) (lisaks kantseleile registreerib personalijuht) 
 

2012. aasta kirjavahetus – registreeriti 423 kirja. 
 
Struktuuriüksuste 2012. a tegevusaruannete esitamise tähtajad: 
- tugi- haldusstruktuuri üksustel 04.03.2013 
- õppestruktuuri üksustel ja üliõpilasesindusel 15.03.2013. 
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2012. aastal kinnitatud või muudetud normdokumendid 
 

KINNITATUD   

09.01.2012 TKK hankekord 

09.02.2012 Vastuvõtueeskiri 

13.04.2012 IKT strateegia 2012-2013 

31.05.2012 Õppetoetused 2012/2013 

17.09.2012 TKK rakendusuuringute kava 2012-2015 

23.10.2012 Tulekahju korral tegutsemise plaan  

26.10.2012 Õppereiside korraldamine  

20.12.2012 Lõputööde läbiviimise eeskiri  

20.12.2012 Motivatsioonieeskiri 

20.12.2012 Matusetoetuse maksmise kord  

20.12.2012 Ranitsatoetuse maksmise kord  
 

MUUDETUD   KINNITATUD 

08.03.2012 Stipendiumite eeskiri 13.03.2009 

31.05.2012 Õppekorralduse alused 23.11.2000 

31.05.2012 
Vabanenud RKT õppekohale 
kandideerimise tingimused ja kord  06.09.2001 

06.09.2012 Töölähetuseeskiri 15.12.2009 
 

31.05.2012 kinnitati õppekavade uued versioonid  versioon nr 

fotograafia (2271)  4 

maal ja maalingute restaureerimine (2266)  5 

meedia- ja reklaamikunst (2272)  4 

mööbel ja restaureerimine (2275)  5 

nahadisain ja restaureerimine (2267)  5 

skulptuur (2263)  4 

tekstiil (2268) 6 

 
6.3 Audit 
 
On sõlmitud leping auditi audiitorteenuse osutamiseks audiitorbüroo Silvia Sirel OÜ-
ga lõpptähtajaga 28.03.2013. 
 
Audiitorile on tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks vajalikule 
informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.  
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7 Ülevaade eelarve täitmisest 2012 
 
TKKle riigilt eraldatud eelarve oli 1 140 535 €, millest töötasudele kulus 911 999,73 € 
ja majanduskuludeks 228 535 €. 
 
Lisaks laekus omatulu 167 532,92 €. Omatulu laekus põhiliselt õppeteenustasude, 
täienduskoolitusteenuse ja muude teenuste arvelt. 
 
Sihtotstarbeline laekumine oli 679 096,97 €, mis jaotus järgmiselt: 
Haridus- ja Teadusministeerium – 4505 € (TULE programm); 
Kultuuriministeerium – 2000 €; 
Tartu Kultuurkapital – 200 €; 
Eesti Kultuurkapital – 24 060 €; 
Tartu LV Kultuuriosakond – 2100 €; 
Archimedes SA – 89 188,73 € (Erasmus programm); 
Archimedes SA – 19 938,77 € (õppeinfostruktuuri I etapp); 
Archimedes SA – 359 583,44 € (õppeinfrastruktuuri II etapp rakenduskõrgkoolides); 
Archimedes SA – 176 507,55 € (õppekeskkonna kvalit); 
Lahti Ülikool – 1013,48 € (Erasmus üliõpilaste kulu). 
 
Põhivara suurenes 82 413,40 € võrra õppeinfratruktuuri arendamise projektiga 
soetatud masinate ja seadmete osas. 
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JUHTKONNA DEKLARATSIOON 
 
 
Rektor deklareerib oma vastutust lehekülgedel  kuni  toodud 2012. 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. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Valeri Nuust 
Rektor 
 
2. aprill 2013. a. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 

Bilanss 
 

 
EUR   Lisa 2012 2011 

       

Varad       

Käibevara       

Raha ja pangakontod      183187 65935 

Nõuded ja ettemaksed        3 19629 37786 

Käibevara kokku       202816 103721 

         

Põhivara            

         

Materiaalne põhivara     4 2311657 2341537 

         

Põhivara kokku       2311657 2341537 

         

Varad kokku         2514473 2445258 

       

Kohustused ja netovara      

       

Lühiajalised kohustused      

       

Võlad tarnijatele       22056 12301 

Võlad töötajatele       23931 20907 

      

Muud kohustused ja ettemaksed   2,2A,3 197433 185626 

         

Lühiajalised kohustused kokku     243420 218834 

         

Netovara            

Eelarvesse kuuluv netovara       2271053 2226424 

Netovara kokku       2271053 2226424 

         

Kohustused ja netovara kokku     2514473 2445528 
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Tulemiaruanne 
 
EUR   Lisa 2012 2011 

       

Tegevustulud         876219 569642 

         

Kaupade ja teenuste müük     7 158897 163116 

Saadud toetused     6 717322 406526 

       

       

Tegevuskulud       

       

Antud toetused       -160963 -134955 

        

Sotsiaaltoetused     6 -155573 -130609 

Muud toetused         -5390 -4346 

         

Tööjõukulud       8 -1042264 -997695 

         

Majandamiskulud     9 -580492 -347832 

         

Muud kulud       10 -117709 -102172 

         

Põhivara amortisatsioon     11 -135675 -102878 

         

Tegevuskulud kokku       -2037103 -1685532 

         

Aruandeperioodi tegevustulem     -1160884 -1115890 

         

Finantstulud ja -kulud       -3 0 

         

Intressikulud        -3 0 

         

Aruandeperioodi tulem       -1160887 -1115890 

         

Netofinantseerimine eelarvest   12  1160887 1115890 
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Rahavoogude aruanne 

 
EUR   Lisa 2012 2011 

Rahavood põhitegevusest      

Aruandeperioodi tegevustulem     -1160884 -1115890 

        

Korrigeerimised            

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 11 135675 102878 

    

  Põhivara sihtfinantseerimise amortisatsioon  -61978 -39531 

       

Korrigeeritud tegevustulem     -1087187 -1052543 

        

Muutus nõuetes ostjate 
vastu       6157 -4944 

Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest   822 -746 

Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes 11762 8035 

Muutus muudes ettemaksetes   -584 3195 

       

Põhitegevusega seotud käibevarade       

netomuutus kokku       18157 5540 

        

Muutus võlgades hankijatele       9754 -6787 

Muutus võlgades 
töövõtjatele       3024 5324 

Muutus maksu, lõivu- ja trahvikohustustes   -580 19052 

Muutus saadud toetuste ettemaksetes   -114369 88431 

Muutus toetuste ja siirete kohustustes  0 -297 

Muutus muudes saadud ettemaksetes   -895 475 

Muutus muudes 
kohustustes                   24                0 

       

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus -103042 106198 

        

Rahavood põhitegevusest kokku     -1172072 -901274 

        

Rahavood investeerimistegevusest     

  Materiaalse põhivara 
soetus      -105795 -237771 

  Saadud 
sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks     61978 39531 

 Korrigeerimine 
muutusega 
sihtfinantseerimise 
kohustustes     127627 0 

Tasutud põhivara eest (v.a.finants-      

investeeringud ja osalused) kokku   83810 -198241 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   83810 -198241 

Rahavood finantseerimistegevusest      

Makstud intressid       3 0 

Netofinantseerimine eelarvest     1205517 1204981 

Rahavood finantseerimistegevusest    1205514 1204981 

Puhas rahavoog  117252 65935 
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Netovara muutuste aruanne 
 

 
EUR    

    

Aruandekohustuslase omanikele 
kuuluv netovara, akumuleeritud 
ülejääk Kokku 

       

Saldo seisuga 31.12.2007       1229209 1229209 

         

Siire tulemi 
elimineerimisest       202171 202171 

         

Kokku muutused       202171 202171 

         

Saldo seisuga 31.12.2008       1431380 1431380 

    

Siire tulemi 
elimineerimisest       -201432 -201432 

         

Kokku muutused       -201432 -201432 

         

Saldo seisuga 31.12.2009       1229948 1229948 

      

Siire tulemi 
elimineerimisest    -324441 -324441 

      

Kokku muutused     -324441 -324441 

      

Saldo seisuga 31.12.2010    905507 905507 

      

Siire tulemi 
elimineerimisest    210383 210383 

      

Kokku muutused    210383 210383 

      

Saldo seisuga 31.12.2011    1115890 1115890 

      

Siire tulemi 
elimineerimisest    44997 44997 

      

Kokku muutused    44997 44997 

Saldo seisuga 31.12.2012    1160887 1160887 
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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 eurodes. 
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 
tütar-ja sidusettevõtetesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille 
lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. 



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2012 

 

41 

 

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 2000 eurost ilma käibemaksuta. Varad, mille 
kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, 
kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina alates 128 eurost 
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 



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2012 

 

43 

 

dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised 
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   
 
EUR       

        

  Maksuliik     Lühiajalised Pikaajalised Lühiajalised Pikaajalised  

        nõuded nõuded kohustused kohustused 

Seisuga 31.12.2011            

Riigiraamatupidamiskohustuslased   11875   6192   

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 811   0   

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud   16186   126988   

Avaliku sektori üksused kokku   14913   958   

         

      

Seisuga 31.12.2012             

Riigiraamatupidamiskohustuslased   1735  541   

Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 1153  24   

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud   15364  145898   

Avaliku sektori üksused kokku   4932  63   

 

 

 

Lisa 2A. Maksud, lõivud, trahvid 
 

 EUR       

         Makstud ettemaksed 
Lühiajalised 
kohustused                     

                 

 Seisuga 31.12.2011           

             

 Sotsiaalmaks       10208   30819   

 Üksikisiku tulumaks     817   15827   

 Töötuskindlustusmaks     230   3541   

 Erisoodustuste kohustus     442   442   

 Kogumispensionimaks  65  859   

 Maksud kokku       11762   51488   

             

 Seisuga 31.12.2012           

             

 Sotsiaalmaks       0  30187   

 Erisoodustuste kohustus     0  620   

 Töötuskindlustusmaks     0  3549   

 Kogumispensionimaks   0  1138  

 Üksikisiku tulumaks     0  15413   

 Maksud kokku       0  50907   
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Lisa 3. Muud nõuded ja kohustused 
 
EUR       

        

          31.12 2012           31.12.2011 

      Lühiaja- Pikaajaline Lühiaja- Pikaajaline 

        line osa osa line osa osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed          

Nõuded ostjate  vastu     3682   15837   

Toetuste saamisega seotud 
nõuded   15364   16186   

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 583   11762   

Muud nõuded ja makstud ettemaksed 
kokku 19629   43785   

Kohustused ja saadud ettemaksed        

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused(vt lisa 
2A) 50907   51488   

        

Toetuste maksmise kohustused   2271053   2226424   

Toetusteks saadud ettemaksed   146439   133180   

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioo-        

dide tulud       87   958   

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed        

kokku       2468486   2412050   

 

 

Lisa 4. Materiaalne põhivara 
 
EUR       

        

    Maa Hooned Masinad Muu Lõpetamata Kokku 

      rajatised seadmed põhivara tööd,ettem.   

Bilansiline väärtus 
31.12.2011             

  Soetusmaksumus 7211 2180268 251248 5688 0 2444415 

  Kogunenud kulum 0 -84457 -17141 -1280 0 -102878 

  Jääkväärtus   7211 2095811 234107 4408 0 2341537 

Aruandeperioodi 
liikumised             

Soetused ja parendused 0 0 82413 0 23382 105795 

Kulum ja allahindlus 0 -84457 -49938 -1280 0 -135675 

       

Liikumised kokku 0 -84457 32475 -1280 23382 -29880 

Bilansiline väärtus 
31.12.2012             

 Soetusmaksumus 7211 2095811 234107 4408 0 2341537 

 Kogunenud kulum 0 -84457 32475 -1280 23382 -29880 

  Jääkväärtus   7211 2011354 266582 3128 23382 2311657 
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Lisa 5. Laenukohustused 
 
Kasutusrent 
 
TKK rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot, bussi, arvuteid ja serverit. Aruandeaastal kajastati 
kuludes kasutusrendimakseid summas 19143 EUR. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad 
kasutusrendimaksed jagunevad ajaliselt: 
 
 
EUR                                                                                            Masinad,arvutid,server 

Maksetähtajaga kuni 1 aasta                                                            14291 

Maksetähtajaga 2-5 aastat                                                                13564 

Kokku                                                                                                27855 

 
 

Lisa 6. Saadud ja antud toetused 
 

EUR       

      Jääk perioodi alguses Arvestatud Jääk perioodi lõpus 

      Nõuded Saad.ettem. tulu Nõuded Saad.ettem. 

SAADUD TOETUSED            

        

2011             

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16186 133180 

 

406526 16186 133180 

Saadud toetused kokku   16186 133180 406526 16186 133180 

             

2012             

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 15364     146439 717322          15364 146439 

Saadud toetused kokku   15364 146439 717322 15364 146439 

 

 

      Jääk perioodi alguses Arvestatud Jääk perioodi lõpus 

      Tasutud ettem Kohustused tulu Tasutud ettem Kohustused 

ANTUD TOETUSED            

             

2011             

Sotsiaaltoetused   0 0 130609 0 0 

Muud toetused                   0              0        4346     

Antud toetused kokku   0 0 134955 0 0 

             

2012             

Sotsiaaltoetused   0 0 155573 0 0 

Muud toetused    0  0 5390  0  0 

Antud toetused kokku   0 0 160963 0 0 
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Lisa 7. Kaupade ja teenuste müük 
 
EUR    2012  2011 

        

Tulu koolitusteenuse osutamisest     129530   145170 

       

Tulud kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest 29367   16609 

       

Tulu elamu-ja 
kommunaaltegevusest     0   1337 

        

Kokku         158897   163116 

 

 

 
Lisa 8. Tööjõukulud 
 
EUR       

     2012  2011 

Töötajate töötasud       622222   601346 

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu   141241   129599 

        

Töötasud kokku       763463   730945 

        

Erisoodustused       

Sotsiaalmaks töötasudelt        252379   242353 

Erisoodustused õppelaenu kustutamisest   4008   5401 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt     4677   4192 

Erisoodustused toitlustamisest   4037  1915 

Tulumaks erisoodustustelt       2976   2668 

Erisoodustused muud        42   0 

Töötuskindlustusmakse    10682  10221 

        

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 
kokku   278801   266750 

        

Tööjõukulud kokku       1042264   997695 

        

Keskmine töötajate arv       2012   2011 

         

Töötajad        65   71 

         

Keskmine töötajate arv kokku     65   71 

        

Tegevjuhtkonnale arvestatud tasud     

Asutuse nimetus Ametikohad   2012   2011 

        Töötasud 
Muud 
tasud Töötasud 

Muud 
tasud 

              

Tartu Kõrgem Kunstikool rektor   27160 2173 26667 2173 

Tartu Kõrgem Kunstikool õppeprorektor 15400 1214 12913 6944 

Tartu Kõrgem Kunstikool prorektor 14074 963 4800 435 

Kokku       56634 4350 44380 9552 
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Lisa 9. Majandamiskulud 
 
EUR    2012  2011 

        

Administreerimiskulud       73226   74861 

       

Lähetuskulud         15773   15579 

Koolituskulud         5191   7971 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 85484   92119 

Sõidukite majandamiskulud       30233   21727 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud   260779   25812 

Inventari majndamiskulud       32595   48112 

Meditsiinikulud ja hügeenikulud     1026   123 

Õppevahendite ja koolituse kulud     47027   35421 

Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud   1237   48 

Mitmesugused majanduskulud     27921   26059 

        

Majandamiskulud kokku       580492   347832 

 

 

Lisa 10. Muud tegevuskulud 
 
EUR    2012  2011 

        

Käibemaks         119195   98755 

Maamaks         72   88 

Muud viivised         45   0 

Riigilõivud         258   96 

Muud kulud(ebatavalised kulud)     -1861   3233 

        

Muud tegevuskulud kokku       117709   102172 

 

 

Lisa 11. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 
 
EUR    2012  2011 

        

Hoonete ja rajatiste amortisatsioon      84457   84457 

Masinate ja seadmete amortisatsioon   46569   16877 

Info- ja kommun.seadmete amortisatsioon   3369   264 

Muu amortiseeruva materiaalse põhivara 
amortisatsioon 1280   1280 

        

Materiaalse põhivara amortisatsioon kokku 135675   102878 

(vt lisa 4 )        
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Lisa 12. Siirded 
 
EUR    2012  2011 

        

Rahalised siirded       

Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks        1293288   1141746 

      

Üksuste vahelised siirded       2300   114328 

        

Rahalised siirded kokku       1295588   1256074 

        

Siirded tulemi elimineerimiseks     -90071   -140184 

        

Siirded kokku         1205516   1115890 

 

 

Lisa 13. Kassalise täitmise aruanne 
 

Eelarve klassifikaator 
Eelarve 
summa 

Eelarve 
koondsumma 

Kassakulud 
kokku 

Kasutamata 
eelarve % 

2012 0,00 1204913,32 2064003,41 -859090,09 171,30 

TARTU KÕRGEM 
KUNSTIKOOL 0,00 1204913,32 2064003,41 -859090,09 171,30 

6.02.01.00.1705 0,00 56488,32 56488,22 0,10 100,00 

4 0,00 56488,32 56488,22 0,10 100,00 

41 56488,32 56488,32 56488,22 0,10 100,00 

6.02.03.00.0000 0,00 1140535,00 1140534,73 0,27 100,00 

5 0,00 1140535,00 1140534,73 0,27 100,00 

50 912000,00 912000,00 911999,73 0,27 100,00 

55 228535,00 228535,00 228535,00 0,00 100,00 

6.02.03.00.0001 0,00 4687,00 4007,77 679,23 85,51 

5 0,00 4687,00 4007,77 679,23 85,51 

50 4687,00 4687,00 4007,77 679,23 85,51 

6.02.03.00.0002 0,00 3203,00 2185,84 1017,16 68,24 

5 0,00 3203,00 2185,84 1017,16 68,24 

50 3203,00 3203,00 2185,84 1017,16 68,24 

6.02.03.20.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.03.40.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.03.60.0000 0,00 0,00 527035,05 -527035,05 0,00 

5 0,00 0,00 527035,05 -527035,05 0,00 

50 0,00 0,00 71630,76 -71630,76 0,00 

55 0,00 0,00 455404,29 -455404,29 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.03.60.9100 0,00 0,00 102002,22 -102002,22 0,00 
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15 0,00 0,00 78620,34 -78620,34 0,00 

15 0,00 0,00 23381,88 -23381,88 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.02.03.80.0000 0,00 0,00 231749,58 -231749,58 0,00 

15 0,00 0,00 5692,73 -5692,73 0,00 

5 0,00 0,00 226056,85 -226056,85 0,00 

50 0,00 0,00 39005,61 -39005,61 0,00 

55 0,00 0,00 187051,24 -187051,24 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kokku 0,00 1204913,32 2064003,41 -859090,09 171,30 

Error! Not a valid link. 
 
Allkirjad majandusaasta aruandele    
 
Tartu Kõrgem Kunstikooli 31.12.2012 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 audiitorile esitamiseks heaks kiitnud.  
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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