Lisa nr 1
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli
ruumide kasutamise korrale
Ruumide jaotus ja kasutusotstarve
ruum

korrus

ruumi tunniplaaniline
põhikasutus

pillid ruumis

audio jm aparatuur
ruumis

arvuti, video,
printimine ruumis

A 01

0 korrus

RM ansambliruum

võimendusaparatuur

RM õppekogukond

A 03

0 korrus

RM löökpilli eriala

elektriklahvpill,
trummikomplekt
elektriklahvpill,
trummikomplekt - 2 tk

võimendusaparatuur

löökpillide erialad, löökpill lisapillina

A 04

0 korrus

RM löökpilli eriala

trummikomplekt

võimendusaparatuur

löökpillide erialad, löökpill lisapillina

RM ansambliruum

võimendusaparatuur

RM õppekogukond

võimendusaparatuur

RM õppekogukonna juhi määratud korras

võimendusaparatuur

ruumi broneerimise õigus

A 06

0 korrus

A 08

0 korrus

elektriklahvpill,
trummikomplekt
elektriklahvpill

A 09

0 korrus

elektriklahvpill

A1

I korrus

klaveri eriala

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A2

I korrus

klaveri eriala

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A3

I korrus

klassikalise laulu eriala

kabinetklaver

koolipere

A4

I korrus

harfi eriala

kabinetklaver, harf

harfi eriala, harf lisapillina

A5

I korrus

basskitarri eriala

elektriklahvpill

võimendusaparatuur

RM kitarri erialad, kitarr lisapillina

A6

I korrus

RM kitarri eriala

elektriklahvpill

võimendusaparatuur

RM kitarri erialad, kitarr lisapillina

A7

I korrus

helistuudio

A8

I korrus

arvutiklass

elektriklahvpill

A9

II korrus

üldainete ruum

pianiino, elektriklahvpill

A 10

II korrus

klaveri eriala

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A 11

II korrus

klaveri eriala

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A 12

II korrus

klassikalise laulu eriala

kabinetklaver

koolipere

A 13

II korrus

klaveri eriala

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A 14

II korrus

koorijuhtimise eriala

koolipere

A 15

II korrus

koorijuhtimise eriala

kabinetklaver +
elektriklahvpill
kabinetklaver +
elektriklahvpill

helinduse-foonika
aparatuur
audiokomplekt +
helivõimendus
audiokomplekt

iMac arvuti

RM õppekogukonna juhi määratud korras

iMac arvuti, TV ekraan

RM õppekogukonna juhi määratud korras

16 iMac arvutit +
projektor + printer
PC monitorarvuti +
projektor

ruumi ei saa broneerida individuaalseks kasutamiseks,
tunniplaanivälisel ajal vaba arvutikasutamise õigus
koolipere

koolipere

1

võimendusaparatuur
+ audiokompl.
audio jm aparatuur
ruumis
audiokomplekt +
helivõimendus

PC monitorarvuti,
projektor, DVD
arvuti, video,
printimine ruumis
PC monitorarvuti,
projektor

A 16

II korrus

õpperuum

pianiino + elektriklahvpill

ruum

korrus

ruumi tunniplaaniline
põhikasutus

pillid ruumis

A 17

II korrus

üldainete ruum

pianiino

A 18

III korrus

õpperuum

kabinetklaver - 2 tk

koolipere

A 19/A

III korrus

õpperuum

kabinetklaver

kontrabassi eriala, kontrabass lisapillina

A 19/B

III korrus

õpperuum

kontrabassid

A 20

III korrus

löökpilli eriala

pianiino, marimba,
timpanid jt löökpillid

Saal

III korrus

SAAL

kontsertklaver - 3 tk

A 21

III korrus

õpperuum

A 22

III korrus

keelpilli eriala

kabinetklaver,
elektriklahvpill
pianiino

A 23

IV korrus

õpperuum

kabinetklaver

A 24

IV korrus

üldainete õpperuum

A 25

IV korrus

õpperuum

pianiino

audiokomplekt

B 01

kelder

RM ansambliruum

elektriklahvpill,
trummikomplekt, vibrafon

võimendusaparatuur
+ audiokompl.

B 14

I korrus

õpperuum

kabinetklaver

B 15

I korrus

üldainete õpperuum

kabinetklaver, positiivorel

B 30

III korrus

vestluste ruum

B 31

III korrus

kandle, klavessiini,
plokkflöödi, barokkflöödi
erialad

klavessiin, kandled

kandle, kitarri, klavessiini, plokkflöödi ja barokkflöödi erialad või vastav
eriala lisapillina

B 32

III korrus

akordioni eriala

akordionid

KM õppekogukonna juhi määratud korras

B 33

III korrus

akordioni eriala

kabinetklaver

audiokomplekt

koolipere

B 34

III korrus

kabinetklaver

helivõimendus

puhkpilli erialad või vastav eriala lisapillina

B 35

III korrus

klassikalise puhkpilli
eriala
klassikalise puhkpilli
eriala

kabinetklaver

helivõimendus

puhkpilli erialad või vastav eriala lisapillina

B 36

III korrus

kabinetklaver

helivõimendus

puhkpilli erialad või vastav eriala lisapillina

klassikalise puhkpilli
eriala

võimendusaparatuur
+ audiokompl.

RM õppekogukonna juhi määratud korras
ruumi broneerimise õigus
koolipere

kontrabassi eriala, kontrabass lisapillina
löökpilli erialad, löökpill lisapillina

võimendusaparatuur,
valgusaparatuur

projektor

kooli juhtkond, õpetajad
koolipere
koolipere

audiokomplekt
audiokomplekt

audiokomplekt

2

PC monitor arvuti
+projektor + DVD + TV
PC monitor arvuti +
arvuti + monitor +
printer
PC monitor arvuti
+projektor

koolipere
õpetajad
koolipere
RM õppekogukond

PC monitorarvuti +
projektor
PC monitor arvuti
+projektor + VHS + TV
arvuti + printer

koolipere
koolipere
kooli juhtkond, õpetajad

B 37

III korrus

RM laulu eriala

pianiino + elektriklahvpill

võimendusaparatuur
+ audiokomplekt

ruum

korrus

pillid ruumis

audio jm aparatuur
ruumis

B 38

III korrus

ruumi tunniplaaniline
põhikasutus
oreli, klavessiini,
plokkflöödi, barokkflöödi
erialad

klavessiin + orel

audiokomplekt

B 39

III korrus

vestluste ruum

Pärnu mnt 6

II korrus ruum 1

üldklaver

kontsertklaver + el. klahvpill

Pärnu mnt 6

II korrus ruum 2

üldklaver

kontsertklaver + pianiino +
elektriklahvpill

Pärnu mnt 6

II korrus ruum 4

klaverite hooldusmeistrid

kabinetklaver + pianiino

koolipere
arvuti + monitor + DVD
arvuti, video,
printimine ruumis

ruumi broneerimise õigus
oreli, klavessiini, plokkflöödi ja barokkflöödi erialad või vastav eriala
lisapillina
kooli juhtkond, õpetajad

projektor

3

õpetajad;
KM õppekogukond
õpetajad;
KM õppekogukond
klaverihäälestaja-tehniku, oboe, fagoti erialad või vastav eriala
lisaerialana, KM õppekogukonna juhi määratud korras

