Eesti Puhkpillimuusika Ühingu juhatuse koosoleku protokoll nr.1 30. jaanuaril 2019 kell 9.00
Tallinnas.
Osalesid: Aavo Ots, Kaido Kivi, Valdo Rüütelmaa, Vallo Taar, Mart Aus ja Triin Viljus
1. EPÜ 26. jaanuaril 2019 valitud juhatuse uue koosseisu töökorralduse kinnitamine.
Otsus: Ühehäälselt. Alates 30. jaanuarilt 2019 töötab EPÜ juhatus:
EPÜ juhatuse esimees – Kaido Kivi, aseesimees – Valdo Rüütelmaa, liikmed Triin Viljus, Aavo Ots,
Vallo Taar ja Mart Aus.
2. EPÜ tegevusplaan
Valdo Rüütelmaa: Toetada jätkuvalt koostööd olemasolevate festivalide korraldajatega.
Aavo Ots: EPÜ peaks hakkama korraldama aastakontserte.
Kaido Kivi: Võimalikud aastakontserdi kohad Pärnu Kontserdimaja, Jõhvi Kontserdimja, Estonia
Kontserdisaal jt.
Triin Viljus: Sooviavaldused kontserdil esineda peaksime vastuvõtma kõikidelt esineda soovivatelt
orkestritelt.
Kaido Kivi: Oluline, et esineda saaksid orkestrid ka väljastpoolt Tallinna. Aastakontserdil võiks
tunnustada ka tublimaid dirigente kui ka orkestreid.
Mart Aus: Peaks juhtima EPÜ liikmete tähelepanu võimalusele teha koostööd EPÜga.
Valdo Rüütelmaa: EPÜ kodulehel on üleskutse, mis kutsub orkestreid koostööd tegema.
Triin Viljus: Märkida iga orkestri esindaja, et see oleks tabelis olemas. Kui orkestrit ei esinda nimekirjas
olev esindaja, siis peab olema volitus.
Otsus: 17. veebruariks 2019 peaks olema tegevusplaan lõplikult olemas, täiendatud. Aastakontsert
2019 esialgne toimumisaeg ja koht – 12. oktoobril 2019 Estonia Kontserdisaalis. Määrata orkestrite
esindaja igale orkestrile.
3. CISMi (Rahvusvahelise Muusikaorganisatsiooni) liikmelisus.
Otsus: Kuna CISMiga viimastel aastatel mingit koostööd ega kontakti ei ole olnud, astub EPÜ CISMi
liikmeskonnast välja. Võimalik läbirääkida liitumisest WASBEga. Valdo koostab kirja CISMile
väljaastumise kohta.
4. Laulupeo küsitluse läbiviimine.
Kaido Kivi: Kuna laulupeo repertuaar on paljude dirigentide arvates ebaõnnestunud, siis peaksime
tegema küsitluse, et edaspidi selliseid vigu vältida. Peaksime teada saama orkestrijuhtide arvamused
ja ettepanekud.
Vallo Taar: Tõesti ei ole selle laulupeo repertuaar orkestritele õnnestunud. Vaja oleks edaspidi
olukorda parandada.
Otsus: Kaido Kivi koostab küsimustiku orkestrijuhtidele ja vastuste põhjal kirja Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutusele.
5. EPÜ 15. aastapäevakontserdi korraldamine.
Otsus: EPÜ 15. aastapäeva kontserti ei korralda. Hakkavad toimuma igal aastal EPÜ
Aastakontserdid. Koostatakse EPÜ tegevusest brožüür.
6. Dirigentide Nõukogu moodustamine.

Aavo Ots: Vajalik oleks moodustada EPÜ juurde nõukogu, kus oleks ekspertarvamused dirigentidelt ja
metoodikutelt. Vajadusel kaasata väliseksperte.
Valdo Rüütelmaa: Tegevusse peaks astuma EPÜ muusikatoimkond, mille esimees on meie esindaja
Eesti Kooriühingu muusikanõukogus.
Kaido Kivi: Liikmeid võiks muusikatoimkonnnal olla kas 5-7 ja tuleb küsida inimeste nõusolekut.
Aavo Ots: Vaatame ja räägime läbi võimalike EPÜ muusikatoimkonna kandidaatidega.
Otsus: Lähemal ajal moodustada EPÜ muusikatoimkond.
7. Ettepanekud
Ettepanek - Vastutava sekretäri palgatingimused.
Otsus: Vastutava sekretäri töötasu tõsta vastavalt võimalustele ja arvestada riikliku toetuse suurust,
kuna praegu jääb töötasu alla riikliku miinimumi.
Ettepanek – Teade, et EPÜ juhatuse koosolek on toimunud, lisada ka infolehte.
Otsus: Teave EPÜ juhatuse koosolekutest lisada EPÜ infolehte ja meeldetuletus liikmetele, et on
võimalik koostöös EPÜga raha taotleda.
8. EPÜ liikmete nimekirja korrigeerimine.
Otsus: Arvata EPÜ liikmete nimekirjast välja avalduse alusel orkestrid, mis on selleks soovi
avaldanud.

Koosolekut juhatas: Kaido Kivi
Koosolekut protokollis: Valdo Rüütelmaa

