
 

 

Kutse osalema töötoas „Autoriõigus ja 
kunstiõpetus – praktilised küsimused 
klassiruumist.“ 

Registreeri koolitusele SIIN. 

Töötuba keskendub praktilistele küsimustele, mis tekivad kunstiõpetuse aine raames 
klassiruumis nii õpilaste kui ka õpetajate tööga seoses.  

• Millistel tingimustel võib kasutada õppetöös veebist allalaaditud pilte ja ka 
muusikat? 

• Millised õigused tekivad õpilastel oma koolitööde raames loodud teostele ja mida 
tohivad õpetajad nende töödega teha (näiteks avaldada kooli veebilehel vms)? 

• Mida peavad õpetajad silmas pidama õppematerjalide loomisel, kui nad 
kasutavad teiste materjali ja kuidas võib hiljem õppematerjale levitada? 

 
Töötoas keskendutakse praktiliste vastuste ning lahenduste otsimisele – seda nii läbi 
näidete kui ka elust enesest ülesannete. Töötuba viib läbi Virgo Sillamaa, ekspertidena 
osalevad Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep ning vandeadvokaat Mari Must 
Ellex Raidla Advokaadibüroost.  
 
Aeg: 24. august kell 10.00 – 13.00 

Koht: töötuba toimub veebikeskkonnas Zoom (link ja kalendrikutse saadetakse 
registreerimisel)  

Kellele: kunstiõpetajad, Eesti Kunstikoolide Liidu liikmed  

Osalemine: tasuta, kuid eelregistreerimisega (kohtade arv on piiratud). Osalemiseks 
registreeri ennast SIIN. 

Kui sul on juba tekkinud küsimus, millele sooviksid töötoas kindlasti vastust, siis saada 
see enne koolitust aadressil virgo@intellektuaalomand.ee 

Koolituspäeval osalejad saavad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia täiendusõppe tõendi. 

Infopäeva ajakava 

 

AEG TEEMA 

10.00 - 
10.20 

Sissejuhatus – õpiobjekti ja IO veebi tutvustamine 

https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=68496&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=68496&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0
mailto:virgo@intellektuaalomand.ee


 

 

10.20 - 
10.50 

Veebist hangitud piltide ja muusika kasutamine õppetöös ja 
õppematerjalides 

10.50 - 
11.30 

Õpilastööd, õpilaste õigused ning mida tohib õpilastöödega teha 

11.30 - 
11.45 

Paus 

11.45 - 
12.30 

Kaitstud teoste kasutamine õppematerjalide loomisel ja õppematerjalide 
avaldamine ning levitamine väljaspool haridusasutust 

12.30 - 
12.50 

Muud küsimused ja arutelu 

12.50 - 
13.00 

Kokkuvõte 

 

Koolitajad 

 
 

Virgo Sillamaa on Eesti muusikavaldkonna edendaja, 
vabakutseline uurija ja konsultant. Alates 2020. aastast on ta 
European Music Exporters Exchange võrgustiku koordinaator. 
Lisaks on ta EAÜ juhatuse liige, Georg Otsa nimelise Tallinna 
Muusikakooli nõunike kogu liige ja Hollandi Performing Arts 
Fund NL rahvusvahelistumise programmi ekspert- 
komisjoni liige. Külalislektorina on Sillamaa andnud käesoleval 
õppeaastal külalisloenguid Science Po Paris, Science Po Lille, 
Doonau KREMS ning International Music Business School 
Barcelona ülikoolides. Virgo Sillamaa resideerub hetkel 
Brüsselis ning alustas doktoriõpinguid Erasmuse ülikoolis 
Rotterdamis. 
 

 
Mati Kaalep on Eesti Autorite Ühingu tegevjuht. Mati on varem 
töötanud kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunikuna ja 
advokaadina advokaadibüroos TGS Baltic. Bakalaureusekraadi 
omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja magistrikraadi 
Hollandis Tilburgi ülikoolis IT-õiguse alal.  
 
 



 

 

Mari Must on advokaadibüroos Ellex Raidla nõunik ning 
tegeleb igapäevaselt autoriõiguse ja teiste intellektuaalse 
omandi küsimustega. Bakalaureuse- ja magistrikraadi 
omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Mari Must on 
pidanud autoriõiguse loenguid Eesti Kunstiakadeemia 
tootedisainiosakonna magistrantuuris ning Kai kunstikeskuse 
koolituskeskuses. Ühtlasi on Mari Must olnud esindaja 
muusika autoriõigust ja koolidele ette nähtud erandeid 
puudutavates kohtuvaidlustes. Mari on vandeadvokaat ja 
patendivolinik. 
 

 
 
 
Rohkem infot:  
Virgo Sillamaa 
projektijuht 
virgo.sillamaa@gmail.com  
+372 523 2389  
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