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Käesolevas seletuskirjas on esitatud Pärnu-Jaagupi Muusikakooli (edaspidi: muusikakool) 

arengukava täitmise olulisemad tegevused 2017. - 2018. aastal ning kommentaarid uuendatud 

arengukavale 2019- 2021.  

 

Muusikakooli arengukava 2018 - 2020 eesmärkideks oli jätkuvalt muusikalise eelhariduse 

pakkumine  Põhja-Pärnumaa vallas ja selle ümbruses elavatele noortele, vajaliku pillipargi 

tagamine ja uuendamine ning muusikahariduse populariseerimine ümbruskonnas.  

Muusikalise alghariduse omandamine on Pärnu-Jaagupis laste ja noorte seas populaarne. 

2018. aasta sügisel asus muusikaõpingutele põhi- või huviõppes kokku 67 õpilast. Lisaks 

neile õpivad muusikakooli ettevalmistusklassis 25 mudilast. Peame oluliseks, et harjutamiste 

ja arvestuste-eksamite kõrval saavad meie õpilased noorte muusikutena üles astuda. Osaleme 

oma õpilastega piirkondlikel instrumentalistide ja solistide konkurssidel. 

Väikekandleansambel Kandleke osales Moostes pärimusmuusikapäevadel ja Folgi krõmpsul, 

samuti esineti hõimupäevadel Pärnus. Klaveriansambel Eva Tauli juhendamisel võttis osa 

Pärnu klaveripäevadest. Korraldame koostöös Pärnu-Jaagupi Põhikooliga koolikontserte ning 

käime esinemas. Jätkuvalt populaarne on meie kooli jõulukohvik, kus õpilased oma 

pillimänguoskust näitavad. Erialaõpetajad teevad õppeaasta lõpul oma õpilastega kontserte-

teeõhtuid lapsevanematele. Igal aastal on meie lapsed käinud oma pillimänguga rõõmustamas 

ka kohalike hooldekodude elanikke. Üheks oluliseks kontserdiks oli koostöös Vändra 

Muusikakooliga muusikapäeval, 1.oktoobril 2018 korraldatud Igal lapsel oma pill projekti 

lõppkontsert, mida esitasime kahel korral – päeval Vändra Gümnaasiumis ja õhtul Pärnu-

Jaagupi Põhikooli aulas. 2018. aasta kontsertidest ei saa mainimata jätta ka muusikakooli osa 

Pärnu-Jaagupi Põhikooli Eesti Vabariik 100-le pühendatud kontsert-aktusel, kus astusime üles 

sajast muusikust koosneva pillikooriga Elena Mägi juhatamisel.  

Erinevate pillikoosluste loomine ja laste innustamine nendes mängimiseks on olnud viimastel 

aastatel  muusikakooli üheks prioriteediks. Lisaks nn eriprojektidele on hoo sisse saanud 

keelpilliansambel ja flöödiansambel, loodud on rivitrummarite uus koosseis. Neidude 

rahvakandleansambel (juh Malle Mölder) andis välja oma CD „Kandlekeelte helinal“, mis 

saavutas Pärnumaa ettevõtlike koolide edulugude konkursil III koha ja tunnustati 150€ 

kinkekaardiga. Muusikakooli poiste bänd on lisaks põhikooli sündmustele esinenud kahel 

korral Pärnumaa Õpilasmaleva kokkutulekul Valgerannas. 

Muusikaõpingute olulise osana näeme ka kontsertide külastamist. Oleme võtnud eesmärgiks 

muusikakooli õpilastele õppeaastas vähemalt ühe kontserdikülastuse korraldamise. 2018. a 

sügisel kutsusime koostöös põhikooliga endale külla Tallinna Balletikooli, mille õpilased ja 

õpetajad tutvustasid meile balletti kui muusika- ja tantsužanrit.  

 

Muusikakool on 2017.- 2018. aastal ellu viinud taas mitmeid projekte. Eesti Vabariik 100 

raames välja kuulutatud projekti „Igal lapsel oma pill“ toel soetasime 2018. aastal koolile 

uued ½ ja ¾ viiulid. Eesti Noorsootöö Keskus toetas „Varaait vol 14“ programmi kaudu meie 

projekti „Interaktiivne õpe Pärnu-Jaagupi koolides“. Selle projekti toel soetasime 

muusikakooli õpetajatele viis sülearvutit ja kõlarit interaktiivsete programmide Match My 

Sound ja MuseScore2 kasutamiseks. Alates 01.09.2018 kasutame muusikakoolis kõigis 

ainetes e-kooli.  

 

Riigi poolt huvihariduse arendamiseks saadud toetuse abiga arendasime 2017. aastal välja 

pärimusmuusika õppekava. 2018. aastal soetasime juurde kandleid ja kandlekotte ning uusi 

akordioneid. Kavas on riigi toetuse abiga põhikooli ruumidesse välja ehitada bändiruum ja 



helisalvestusruum, mis annavad meie muusikakooli ansamblitele täiesti uued võimalused 

harjutamiseks ning oma loodu salvestamiseks.  

Traditsiooniliselt korraldasime 2018. a juunis Halinga puhkpillifestivali ning  juba käivad 

ettevalmistused 2019. aastal toimuvaks festivaliks.  

   

Olulisel kohal on olnud möödunud arengukavaperioodil ka õpetajate koolitused.  

Jaanuaris  2018 toimus koolis klaverikoolitus, kus Pärnu kaupluse Muusik müügiesindaja käis 

tutvustamas kaasaegseid digiklavereid. Augustis 2018 toimus õpetajatele e-kooli koolitus ning 

Match My Sound programmi õppepäev. Erialaõpetajad on käinud oma erialastel koolitustel. 

2018. aasta algul viisime koostöös põhikooli õpetajatega ellu ohutuskoolituse.  

2018. aasta I pooles külastasime õpetajatega Vändra Muusikakooli.  

 

Info edastamisel on olulisel kohal muusikakooli kodulehe pidev uuendamine. Kiiremaks 

infoedastamiseks õpilastele ja ka lapsevanematele sai avatud Pärnu-Jaagupi Muusikakooli 

Facebooki leht.  

 

Uue perioodi vajaminevatest tegevustest tuleb esile tõsta muusikakooli hoone fassaadi 

renoveerimine. Järgnevatel aastatel soovime asuda ümber vahetama koolimööblit nii 

erialaklassides kui muusikateooria klassides. Samuti on vajadus klasside heliisolatsiooni 

parandada.   

Arengukavas on uuendatud ka uuendamist vajavate pillide nimekiri. Renoveerimist vajavad 

muusikakooli saali klaverid. Plaanis on jätkata projektitaotluste kirjutamist pillipargi 

uuendamiseks. Kuigi EV100 projekt Igal lapsel oma pill sai 2018. aastal läbi, on veel 

võimalus algatada rahastus-projekt „Hooandja“ keskkonnas.  
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