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1. Ülevaade muusikakooli ruumidest  
 

Tegu oli laiendatud hoolekogu koosoleku vormiga, kus osalesid kõik kes soovisid sh 

lapsevanemad, õpetajad, õpilased ning väljapoolt kooli huvitatud isikud. Kohal oli ligi 20 

kuulajat lisaks kutsututele. 

E. Kruuse tutvustas päevakorra punkti ja kutsutuid. Teatab, et koosolekut protokollitakse ja 

ka salvestatakse. 

 

Vallavanem Aivar Mäe ei soovi rääkida minevikust, see oli tookordne otsus. Sõnade 

kohaselt on Pärnu-Jaagupi Muusikakooli tase väga hea, eks ta koduta veidi on aga sama 

mudelit kasutati ka Vändras (põhikool ja muusikakool ristkasutus). Olemasolevatesse 

ruumidesse muusikakooli sisse toomine on konstruktiivselt väga keeruline, et saavutada 

helipidavust, sest muusikakool vajab ujuvpõrandaid, mis oleks konstruktsioonist eraldatud. 

Kui teha rütmikatunde, siis ei leviks see teise klassi ning lisatakse vaip. Esimese etapina on 

korda tehtud ventilatsioon (läbikostvust ei ole). Linda Madalikuga mõtlesime asjad koos 

läbi. Järgmisena plaanitakse pärast jõule korda teha bändiruum. See on küll paigutatud 

natuke valesse kohta, kesest kooli, peaks olema äärmine ruum, kus oleks tunduvalt lihtsam 

summutada, aga meil lahendused olemas, kuidas seda parandada. Lisaks ventilatsioonile, 

rütmikaklassile ja bändiruumile tehakse korda kolm vaheseina.  

A. Mäe: Lasin ühe vaheseina lahti võtta ja seal selgus, et panemata on kõik alates villast 

kuni kõige muuni. 10.jaanuariks, kui lapsed tulevad kooli peale koolivaheaega on kõik 

mured lahendatud. 

 

A. Mäe tõi välja, et samas tõesti põhikoolile surve on, laste arv kasvab ning sellega ka 

ruumipuudus. Suvel tehakse üks klassiruum põhikoolis juurde (üks suurem klass kaheks) ja 

see oleks ka viimane võimalus.  

Tänane uudis on ka see, et individuaalõpe HEV-dega lõppeb ära ja ka ukraina laste toetus. 

Mõte on see, et ukrinlased tavaklassides ja HEV-d viiakse välja õpikeskustesse. Mõned 

omavalitsused seda ka teinud ja täna teeb seda nt Pärnu linn. 



A. Mäe andis mõista tuleviku osas, et see mis meil täna käes, on ajutine. Ta tõi ka välja, et 

kui kool kasvab, siis muusikakool ja kaunid kunstid võiks endale saada väga korraliku 

elamise (ruumid). Tõmbekeskustesse tekiks selline arhitektuurne maamärk, kus 

omavalitsusehoone, muusikakool, kontsertisaal, teater jne. kõik koos. Tänane Pärnu-

Jaagupi halduskeskus asendatakse uuega. Selleks vaja meil valda saada juurde inimesi 

(maksumaksjaid). Ja viis aastat on piisavalt pikk aeg selleks, et selle kõigega hakkama 

saada. 

Teeme ka kaks pop-up muusikakooli Tootsi ja Kergusse. Enim soovitakse õppida kitarri ja 

trumme. Õpetajate osas võiks olla nii, et Jaagupi õpetajad teenindaks Kergut ja Vändra 

teenindaks Tootsit. Kõik on läbiräägitav. Hea meel, et noored tahavad muusikat õppida, 

sest kogu pop kultuur baseerub klassikal, mis peab olema.  

Ühtlasi andis ta teada, et nii Pärnu-Jaagupi Muusikakoolile kui ka Vändra Muusikakoolile 

tehakse kingitused, renoveerides mõlema kooli klaverid. Rahastus planeeritud ettevõtjate 

toel. 

 

E. Mägi tõi välja, et kui aulas toimuvad liikumis- ja tantsutunnid, siis need segavad 

muusikaklassis toimuvaid tunde. Siinkohal A. Mäe märkis, et kuna laes on tavalised 

õõnespaneelid, siis ega siin miskit ei peagi, aga see kõik ongi ajutine.  

 

E. Kruuse tõi välja, et Pärnu-Jaagupi Muusikakooli ruumide kolimine Pärnu-Jaagupi 

Põhikooli oli tingitud rahalisest kokkuhoiust. Ning soovis teada kui suur on olnud siis 

kokkuhoid Pärnu-Jaagupi Muusikakooli kolimisega seosed Pärnu-Jaagupi Põhikooli 

ruumidesse. A. Mäe sõnul oli üks hoone üle (põhikooli B korpus) ja täideti kaks hoonet 

selle projektiga, et ei oleks pooltühjad. Vana halduskeskuse asemele Uuel tänaval tulevad 

nüüd üürimajad. Meie vald saab hakkama rahaliselt ja seda tänu tublile volikogule. Aga 

tegijatel juhtub. Kui volikogu langetab otsuseid, siis vaja ka leida teadmine (know-how’d) 

kuidas otsuseid täide viia. Ega meil vallas nii palju tarkust ka ei ole, et kõike suudaks teada 

ja tookord see muusikakooli asi nii läks, see ei ole ühe ruumi ühest majast teise majja 

viimine, vaid seal on ikkagi omad nüansid, mida peab arvestama. Aga seda hetkel 

vallavalitsuses ei teatud, mõeldi, et klass on klass. Seega muusikakooli ruumide ühest 

majast teise viimine oli teadmatus.  

 

E. Mägi andis ka teada, et spetsialistide sõnul ei olnud see üldse muusikakooli projekt ja 

seda me ka rääkisime algusest peale. E. Mägi tõi ka välja, et enne ventilatsiooni tegemist 

muusikaklassi kandlemängu ei kostunud, kuid nüüd ta kuuleb seda selgelt, aga aru ei saa, 

kust see tuleb. A.Mäe sõnul on meil täpselt teada, mis vaja ja peale 10ndat jaanuari ei 

tunne te äragi. 

 

P. Aimla sõnul, kui villa ei ole seinte vahel, siis kuhu see pandi? Ja miks ehitame uuesti 

maksumaksja raha eest, kas ehitaja vastutab? A.Mäe sõnul ei mahugi vill, kuna kaks seina 

kokku pandud. Lisaraha ei kulu, me jätsime midagi ehitamata. Nüüd on vaja mõlemale 

poole seina kipsi ja paneme vahele 75mm villa.   

 

Räägiti ka tookordsest pöördumisest kohtusse. Heli Künnapas tõi välja, et tol korral 

lapsevanemad ja õpetajad võitlesidki (sh kohtus) kõik selle sama asja eest, millest Aivar 

Mäe nüüd räägib. Ja lapsevanemad kui ka õpetajad kulutasid õigusabikuludeks umbes 

5000 eurot kohtukuludeks. Kas annab seda kuidagi lapsevanematele ja õpetajatele 

kompenseerida? A.Mäe lubas tegeleda kulude kompenseerimisega, kuna see summa ei ole 

suur. Ja väga kihvt, et kogukond on tugev ja suutis selles olukorras koonduda. Väga tublid!  

 

A. Mäe tõi ka välja, et tol korral valitses teadmatus, kuna Eestis ehitatakse muusikakoole 

vähe, siis sellest tulenevalt ei teatagi nende ehitamisest väga palju.  



 

P. Aimla tõi välja, et Muusikakoolil puudub ka oma tualett. Muusikakooli lapsed peavad 

praegu tualeti kasutamiseks minema Pärnu-Jaagupi Põhikooli teisel poolel olevasse 

tualetti. A.Mäe ei tea selle vajadusest, aga selgitab olukorra välja ning wc saab valmis. 

 

E. Mägi tõi välja, et Pärnu-Jaagupi Muusikakooli poolse peaukse juures olev sissepääs on 

pime.  

Joel Pulk, kooli direktor saadab vastavad märksõnad. 

E. Mägi palus infot, kui palju töötab siin P-Jaagupi halduskeskuses? Kokku 10 inimest 

igapäevaselt ja teised Vändras. 

E.Kruuse tõi välja Pärnu-Jaagupi Põhikooli ruumipuuduse. Ta tõi ka välja, et 2023.aasta 

sügisest tuleb taas kaks esimest klassi. Kui praegu on koolis ruumipuudus, siis mis saab 

edasi, kas tuleb juurdeehitus? A.Mäe sõnul me ei ole juurdeehitusest veel rääkinud, kui 

muusikakool ära koliks, siis see annaks ka ruumi juurde. 

 

T. Kallastu tõi välja, et laste arvu prognoos oleneb palju siia lapsi tuleb, ma võin prognoosi 

teha, aga see mutuub. Rahvastiku registri järgi tuleb vist 2023. aasta sügisest kaks paralleel 

klassi. Kuid ülejärgmine aasta on kindlasti taas kaks esimest klassi.  

 

Ka M. Koidu sõnade kohaselt pole volikogus veel kooli ruumide puuduse üle arutatud. E. 

Kruuse soovis volikogu aseesimehelt teada, millisena nägi volikogu tol korral 

Muusikakooli ja Põhikooli edasist olukorda ette, kui Pärnu-Jaagupi Põhikoolis on pidev 

õpilaste kasv olnud. M. Koit lisas, et tol korral oli teada, et praeguseid Muusikakooli 

ruume (B-korpus) põhikooli õppetööks kasutada ei saanud, sest olid meetmega keelatud. 

Volikogus teadsime, et muusikakooli ruumid pidid minema paremaks. Tolleaegsed otsused 

lähtusid ikkagi ratsionaalsusest ja sellest, et peame raha lugema. Kui ikkagi tolleaegne 

vallamaja oli pooltühi, siis plaan oli sellest lahti saada, mistõttu oligi mõistlik kolida 

muusikakool põikooli ja halduskeskus.    

E. Kruuse tõi välja, et täna saame öelda nende ruumide tegemine on ebaõnnestunud, 

millise suuna võtab selliste suurte ebaõnnestunud projektide osas volikogu ja sealhulgas ka 

vaadatakse vastutuse küsimust?. Mäe oli seisukohal, et see ei ole ebaõnnestunud, vaid 

mitte piisav, mille tõttu tuleb teha lisatöid (ventiatsiooniraha tuli fondist, seinte töö 

omavahenditest on 5000€, bändiruum). 

M. Koit sõnul kui vaadata, kes olid tol hetkel projekti taga majanduse poolelt ja 

vallavanem. Volikogu ei valinud endist vallavanemat ja majandusvaldkonna 

abivallavanemat. 

 

Heli Künnapas sõnul oli see ka ju hariduse teema, et ruumi ei jätku põhikoolis, õpetaja Eva 

Tauli koondamine jne ehk on tehtud valesid otsuseid ka siin ning sama inimene Tarvi 

Tasane on täna ametis ja vastutab jätkuvalt ka tulevikus haridusküsimuste eest. Madis 

Koidu sõnul, mis puudutab ehitust, siis selle eest ei vastuta haridusabivallavanem, vaid 

ikka majandusosakond. Volikogu arvestas, et B-korpuses ei saa õppetööd läbi viia seoses 

kooli renoveerimisega antud toetusega ja need seisavad tühjana. Elena Mägi sõnul need 

ruumid ei seisnud tühjana, vaid olid kasutuses ehk seal oli põhikooli kunstiklass, 

pikapäevarühm. Ja täna ju põhikooli muusikaklass on samuti muusikakooli ruumides, see 

jääbki arusaamatuks. Priit Aimla sõnul peaks siiski tulema lõpuks eetiline lõpp, et see vaev 

ja kulu heastatakse.  

 

A.Mäe tänab ja selline konstruktiivne koosolek viib võiduka lõpuni. 

E.Kruuse kokkuvõtvalt, et saaks joone alla nüüd tõmmata, siis lepime kokku, et ruumid 

saavad eesmärgipäraselt korda, õigusabikulud ja õpetaja teema lahendatud ning ollakse 

lugupidavad ja kaasavad. 



OTSUSTATI: 

Kooli teisel vaheajal (jõuluvaheaeg) tehakse korda kolm vaheseina ning bändiruum 

läbikostvuse osas. Rütmikaklassi pannakse vaip maha. Antud tööd peaksid olema valmis 

hiljemalt 10.jaanuariks 2023. Pärnu-jaagupi Muusikakooli sissepääs saab valgustuse ning 

wc. A. Mäe tõi välja, et lastevanematele ja õpetajatele kompenseeritakse kulud, mis nad 

olid vaidluses Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusega teinud. Koosoleku arutelu lõppedes leiti, 

et tuleb teha lisatöid. Ventilatsiooni raha saadi fondist, seinad tehakse omavahenditest. 

Seinte tegemine läheb maksma umbes 5000 eurot. Kuna bändi ruumis peavad trummid 

olema matistatud aluse peal, siis tulevad trummide alla vastavad alused. 

 

Lõppes laiendatud hoolekogu koosolek kell 19.15 ja hoolekogu suundus koosoleku 

jätkamiseks esimese korruse klassiruumi. 

 

2. HOOLEKOGU ESIMEHE VALIMINE 

Hoolekogu esimehe kandidaatideks seati üles: Krista Vahenurm ja Kristiine Veski. Toimus 

salajane hääletus, mille tulemusel sai Krista Vahenurm 5 häält ja Kristiine Veski 1 hääl.  

 

OTSUSTATI: 

Hääletuse tulemusena sai uueks hoolekogu esimeheks Krista Vahenurm. 

 

3. MUUSIKAKOOLI EELARVE 

 

T. Kallastu andis teada, et kuna Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õppetasu on seotud 

alampalgaga (milleks on 4%), siis alates 1.jaauarist 2023 hakkab Pärnu-Jaagupi 

Muusikakooli õppemaks olema 29 eurot ning ettevalmistusklassis 22 eurot ning aasta 

pärast vaadatakse kindlasti taas üle. 

J. Pulk tutvustas hoolekogule 2023. aasta eelarvet. T. Kallastu soovis teada, mis veel peale 

õpetajate töötasu, võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt tõuseb. J. Pulk tõi välja, et 

suuremad kulud on veel kütte-soojusenergia ja elektri. 

E. Kruuse soovis teada, mida sisaldab remont ja restaureerimine summas 6800 eurot. J. 

Pulk sõnas, et selle hinna sees on bändiruumi remont. Kuid see ei sisalda vaheseinte 

tegemist. Lisaeelarvega me ei küsinud midagi ruumide remondiks. Ventilatsiooni osa 

lõpetamine on sees, aga see oli projektiraha eest (toetus mis Tootsis toodi siia). Toetus 

kooli eelarvest läbi ei käinud. Lapsed on koolidel samad.  

E. Kruusele jääb arusaamatuks, miks mõned asjad on eelarves ja mõned ei ole, miks selline 

eelarvete moonutamine, muusikakooliga seotu peaks ikkagi kõik eelarvest läbi käima sh 

kõik ruumid, nende remont jne.?. Nt aula remont on kooli eelarves, kuid miks ei kajastu 

seda osaliselt Muusikakooli eelarves või aula ventilatsiooni investeering. Tegu on ju kahe 

eraldi allasutusega, kuid kulusid ei jagata. T. Kallastu sõnul kas on vahe, kus eelarves mis 

on ja soovis teada, mismoodi siis tuleks aula remonti jagada. Eelarves on see jagatud 

kubatuuride järgi. E. Kruuse ettepanek oli jagada see proportsionaalselt ja peaks ikka 

asutuse eelarved olema adekvaatsed ning selged.  

 

J. Pulk rääkis hoolekogus nutiseadmega helipuldi soetamisest. Siiani on Muusikakool 

ostnud heliteenuseid teenusena sisse. Kuid see on küllaltki kulukas (igal korral kulu umbes 

500 eur). Helipuldi maksumus on umbes 1500 eur.  

 

E.Kruuse tundis huvi, kuidas on koolil lood pillipargiga ja kas on plaan pille juurde 

soetada? 

J. Pulk ütles, et on rääkinud A. Mäega pillide teemal, tulge ja rääkige mis vaja ning saab 

korda ajada. Eelarveliselt ei pea täna arvestama. 



J. Pulk andis teada, et suurematele lastele jõulupidu ei tee, kuna lapsed ei soovinud. 

Väiksematele lastele tuleb jõulupidu. Hoolekogus arutleti ka lastega kontsertidel käimiste 

üle. J. Pulk lisas veel, et A. Mäe soovib kontsertklaveri renoveerimist teha ettevõtjate 

abiga. Arutleti ka koolitusreiside üle. J. Pulk pakkus selleks reisiks Viimsi Aatriumi. 

J.Pulga sõnul lauluvõistluse Kuldne Hääl korraldamist endale rahvamajalt ei võta. 

Õpetajad ei soovi seda. Hoolekogu sõnul tuleks see teema veel läbirääkida ja arutada. 

 

OTSUSTATI: 

 

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli eelarve osas võtab hoolekogu informatsiooni teatavaks ja 

kiidab Pärnu-Jaagupi Muusikakooli 2023.a  eelarve projekti heaks. Arutelu käigus leiti, et 

kontsertidel käia pigem väiksemate seltskondadega, soetada endale nutiseadmega helipult. 

Leiti, et enne kontsertklaveri renoveerimist, tuleb rääkida eelmise restaureerijaga, et uurida 

kui kaugele eelmisel korral renoveerimistööd jäi. Lauluvõistluse Kuldne Hääl osas 

direktoril arutada rahvamajaga edaspidise korralduse osas. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt)  

Joel Pulk      Kristiine Veski  

koosoleku juhataja      protokollija 


