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1. Aseesimehe ja protokollija valimine 

 

Keegi hoolekogu liikmetest ei pretendeerinud aseesimehe ja protokollija kohale.  

 

OTSUSTATI 

 

Kuna keegi hoolekogu liikmetest ei avaldanud soovi asuda aseesimehe kohale, siis see 

koht jääb hoolekogul täitmata. Kuna protokollijaks ükski hoolekogu liige ei soovinud 

hakata, siis jätkatakse sama süsteemiga, nagu eelnevatel aastatel, et igal kokkusaamisel 

täidab protokollija ülesannet keegi hoolekogu liikmetest.  

 

2. Ettepanekud arengukava täiendamiseks/parendamiseks 

 

Eva tegi ettepaneku, et õpilaste arv võiks erialati täpselt kirjas olla (Kes mis pilli õpib? Kes 

põhiõppes ja kes huviõppes? Beebikooli laste arv? Õpetajate andmed?). Ta tõi välja, et 

õppemaksu tasu suurus võiks ka arengukavas kirjas olla. Eelõpe, PÕ ja HÕ laste arvud 

kindlasti kirja, siis saab jälgida laste liikumist erinevate gruppide vahel. 

Krista tegi ettepaneku, et arengukavas võiks põhiväärtuste juurde lisada veel järgmised 

punktid: koostöö lastevanematega, kooli osaluse Põhja- Pärnumaa valla kultuurielu 

rikastamisel, personali arengu toetamise. Eva tõi välja, et muusikakool loob eeldused 

muusika edasiõppimiseks professionaalsel tasemel. 

 

Krista soovis teada, kas muusikakoolis on läbiviidud sisehindamine. Sest arengukavas esile 

toodud eesmärgid peaksid lähtuma mingisugusest küsitlusest/uuringust. Eva tegi 

ettepaneku, et rahulolu küsitlused võiks olla iga-aastaselt ja kõigi osapoolte vahel.  

 



Krista tõi välja, et eelõpe kordab liialt lasteaia õpet. Liiga palju kasutatakse sama 

repertuaari, metoodikat ja pillimängu võtteid. 

 

OTSUSTATI: 

 

Otsustati, et arengukava hetkeolukorda täiendatakse, lisades juurde õppijate numbrilised 

näitajad. Joel lubas uurida, kas varasemalt on läbiviidud sisehindamine või mingisuguse 

analüüs. Leiti ühiselt, et lasteaia tund ja muusikakooli eelõppe tund ei saa olla täpselt 

sarnase ülesehitusega, sest esimene on tasuta ja teine tasuline ning lapsevanemad ei too 

lõpuks lapsi enam eelõppesse. Eelõppe mainet on vaja parandada.  

 

3. Ülevaade remonditud ruumidest 

 

Direktor andis ülevaate tehtud töödest talvevaheajal. II korruse seinte läbikostvuse 

lahendamiseks sai klaveriklassi mõlemaid seinu täiustatud. Samuti rahvamuusikaklassi 

seina, mis on vastu muusikaklassi. I korrusel sai stuudio uued ja täiustatud seinad ning lae. 

Lisaks helisummutavad vaibad trummide alla. Helisummutav vaip tuli ka solfedžo klassi. 

Ilmnenud on ka juba uus probleem- solfedžo klassis toimuv kostab nüüd alla stuudiosse 

ehkki enne oli asi vastupidi. Muudes klassides veel täistöö ei käi ja seega läbikostvuse 

ülevaade täielikult puudub. 

 

OTSUSTATI: 

 

Täiendada arengukava ning lisada juurde viimati tehtud remonttööd. 

 

4. Arvamuse andmine Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse määruse eelnõu „Direktori 

ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ kohta 

 

Tiia andis teada, et esmalt moodustatakse komisjon. Seejärel lepitakse kokku tingimused ja 

siis alles avalik kuulutus. Ka tähtajad selguvad siis, kui komisjon on moodustatud. 

Eva soovis teada, et kas tehakse taustauuring kandideerija kohta või kuidas sellega meie 

vallas on? 

Tiia lisas, et selleks moodustatud komisjon peaks ise need asjad kõik eelnevalt kokku 

leppima. 

 

5. Muud jooksvad küsimused 

 

Arutleti õppemaksu suuruse üle. Jaanuaris tõuseb nii eelkooli kui ka muusikakooli 

õppemaks. Aga vald kavandab sügiseks uut maksutõusu ja siis oleks eelkooli õppemaks 

juba 33 euri kuus ja muusikakoolis 44 euri kuus. Eva soovis teada, et kas suurt õppemaksu 

tõusu augustis võiks mahendada kuidagi. Kriitilisse seisu jäävad nüüd need pered, kellel 2 

last käivad muusikakoolis, sest paljulastelistel peredel on soodustuste saamiseks rohkem 

võimalusi. Tiia andis teada, et õppetasu suurus võib jääda kõigile samaks ka siis, kui ühest 

perest käib muusikakoolis mitu last. Kuid samas on see vallavalitsusele arutelu koht, et 

teha soodustusi 2 ja enamalapselistele peredele. Võib-olla ikkagi tehakse mingi soodustus. 

Kuid hetkel on keeruline selles osas midagi täpsemat öelda.  

 

Arutluses olid ka mobiilsed muusikakoolid Kergus ja Tootsis. Kergu Muusikakool alustab 

tööd 9.01.23 ja need lapsed tulevad Pärnu- Jaagupi MK nimekirja. Meie koolist hakkab 

seal õpetamas käima õp Kevin Kangur. Pillid juba olemas- digiklaver ja trummid. 

 



Eva soovis teada, kas täiskasvanu õpe ka toimib? Kuid hetkel see ei käivitu, võib olla 

sügisest on soovijaid. Täiskasvanu õppemaksu suurus 20 euri 1 pillitund (45 minutit). 

 

Eva soovis teada, kuidas on olukord klaveriõppega. Kas sügisest oleks vaja juurde teist 

klaveriõpetajat? Joel andis mõista, et klaveriõpetajat justkui ei ole vaja, aga klaverisaatjat 

küll. Hetkel on ka see probleem lahendatud mõneks ajaks. Kuid ta andis teada, et see 

olukord tuleb õppenõukogus üle vaadata. 

 

OTSUSTATI: 

 

Leiti, et klaveriõppe olukord vaadatakse õppenõukogus üle. Otsustati, et kuna Kergu 

Muusikakoolis käivad lapsed lisanduvad ka Pärnu-Jaagupi Muusikakooli nimekirja, siis 

peab ka mobiilne muusikakool koos sealsete õpilastega arengukavas kajastuma.  
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