
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse protokoll 30. augustil 2016 kell 19.00 Tabasalus. 
   
Kohal: Priit Sonn, Kaido Kivi, Triin Viljus, Aavo Ots ja Valdo Rüütelmaa
Puudus: Bert Langeler

1. Puhkpilliorkestrite konkursid. 
Kivi: Teen ettepaneku korraldada 26. augustil 2017. Laulu- ja Pillilahing II sarnaselt eelmisele, mis 
toimus 2016 Pärnu-Jaagupis. Koht oleks 2017. aastal Tõstamaa mõis. 
Rüütelmaa: Tagaside 2016. aasta Laulu- ja Pillilahingule on olnud positiivne. Võiksime korraldada 
Laulu- ja Pillilahing II.
Triin: Teen ettepaneku korraldada puhkpilliorkestrite traditsiooniline konkurss. Võiksime tutvuda, 
kuidas on korraldus Hollandis ja võtta üle Hollandi konkursside reglementi niipalju kui võimalik.
A. Ots: Varasemad Eesti Puhkpillimuusika Ühingu korraldatud konkursid olid head ja need võiksid 
jätkuda.
Rüütelmaa: Tutvume Euroopa konkursside reglementidega.
Kivi: Auhinnad peaksid olema piisavalt suured, et tuleks osalejaid.
Otsused: Triin uurib ja tõlgib Hollandi konkursside reglemente.
2017 planeerime Laulu- ja Pillilahing II Tõstamaal
2018 planeerime üleriigilise puhkpilliorkestrite konkursi, võimalusel finaali Estonia Kontserdisaalis, 
kasutades Hollandis konkursi reglemendi punkte, mida saame Eestis kasutada.

2. Berti avaldus.
Bert Langeler esitas avalduse lahkuda EPÜ juhatusest seoses suure töökoormusega.
Otsus: Berti avaldus soovist EPÜ juhatusest lahkuda on vastuvõetud ja aktsepteeritud. 

3. Balti Puhkpillikool.
30. september – 2. oktoober 2016 toimub Balti Puhkpillikool. Koolitus dirigentidele viiakse läbi Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias. Tulevikus võiks Balti Puhkpillikool olla kolmesessiooniline. Koolitused 
toimuksid dirigentidele Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Koolitusega kaasneks koolitustõend.

4. Tehniline järelvalve google.puhkpy aadressile
K. Kivi: Olen saanud eelmise juhatuse kasutatud aadressile Google-puhkpy kirju. Peaks uurima, et EPÜ 
kirjad jõuaksid õige aadressaadini.
Otsus: google-puhkpy kirjade liikumist kontrollitakse.

5. Eesti Muusikakoolide Liidu üleriiklikud konkursid.
A. Ots: Eesti Puhkpillimuusika Ühing peaks hea seisma selle eest, et Eesti Muusikakoolide Liidu poolt 
korraldatud konkursid oleksid žürii poolt hinnatud objektiivselt ja heatahtlikult.
V. Rüütelmaa: Žürii peaks olema lastesõbralik, et õpilastel ei oleks peale konkurssi soovi pillimängust 
loobuda. On tulnud ette juhtumeid kui žürii hindab lapsi põhjendamatult liiga rangelt.
K. Kivi: Võime teha EPÜ poolseid ettepanekuid.
Otsus: EPÜ teeb Eesti Muusikakoolide Liidule ettepanekud žürii moodustamise osas eeldusel, et 
žüriiliikmed on ise õpetanud algajaid õpilasi.

6. Ettepanek maakonnaorkestritele.
K. Kivi: Anda maakonnaorkestritele selge signaal, et vajadusel saavad nad toetuskirju EPÜst. Pöörduda 



julgelt. 

7. Priit Sonn - puhkpillimuusika mentoriks.
A. Ots: Teen ettepaneku väljapakkuda kooriühingu puhkpillimuusika mentoriks Priit Sonn. 
V. Rüütelmaa: Toetan Priit Sonni puhkpillimuusika mentoriks kandideerimisel.
Otsus: Priit Sonn väljapakkuda Eesti Kooriühingu puhkpillimuusika mentoriks.

8. Puhkpilliansamblite konkurss.
A. Ots: Vaja oleks aktiviseerida puhkpilliansamblite tegevust. Selleks peaks korraldama ansamblite 
konkursse.
P. Sonn: Puhkpilliansamblid vajaksid väljundeid. Konkurss oleks kindlasti üks võimalus ansamblitele 
end näidata.
Otsus: Planeerida puhkpilliansamblite konkurss.

9. Puhkpillisolistide konkursist. 
A. Ots: Tuleks läbirääkida Kultuuriministeeriumiga puhkpillisolistide konkursist. EPÜ on koostöös teiste 
organisatsioonidega korraldanud puhkpillisolistide konkursse. Tänaseks on tekkinud piisavalt suur 
intervall ja need peaksid jälle toimuma.
V. Rüütelmaa: Viimased konkursid on olnud EPÜ üks konkursi korraldajatest. Peaksime seda 
traditsiooni jätkama. 
Otsus: V. Rüütelmaa suhtleb puhkpillisolistide konkursi korraldamise teemal EV 
Kultuuriministeeriumiga.

10. Rivitrummarite koolitused.
V. Rüütelmaa: Rivitrummaritele peaksime korraldama koolitusi. Rivitrummareid on jäänud vähemaks 
aga samas on algajaid, kes tunneksid huvi selle vastu. Aastas võiks olla ca 2 üleriiklikku koolitust 
rivitrummaritele. Sel aastal toimub rivitrummarite koolitus 2.-3. detsembril 2016 Tabasalu 
Muusikakoolis.
Otsus: EPÜ hakkab korraldama rivitrummarite koolitusi 2 korda aastas.

11. Konkurss Eesti heliloojate puhkpillimuusika kirjutamisele.
Otsus: Kuulutada välja konkurss, et luua Eesti heliloojatelt puhkpillimuusikat sümfoonilisele 
puhkpilliorkestrile ja brass bandile. 

12. Laulupeo repertuaar ja dirigentide valimine.
V. Rüütelmaa: Laulupidude dirigentide ja repertuaari valimine peaks olema EPÜ pädevuses, sest 
esindame enamikku dirigente ja orkestreid.
A. Ots: Seda enam, et viimase laulupeo repertuaar ei ole sobiv lasteorkestritele. 2017. aasta laulupeo 
repertuaari muudeti tagantjärgi, kuna valik oli ebaõnnestunud.
K. Kivi: Kahjuks ei räägita läbi orkestrijuhtidega, vaid otsustab üks grupp inimesi ja teiste käest 
küsitakse siis, kui nad on juba ära otsustanud.
V. Rüütelmaa: Laulupeo protsessi peab EPÜ sekkuma aktiivsemalt kui on olnud seni.
Otsus: EPÜ suhtleb aktiivselt laulupidude korraldajatega ja teeb omapoolseid ettepanekuid.

Koosolekut juhatas: Kaido Kivi
Koosolekut protokollis: Valdo Rüütelmaa




