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1. Hoolekogu esimehe ja koosolekute protokollija valimine
Hoolekogu esimehe kandidaadiks seati Heli Künnapas
OTSUSTATI: Pärnu-Jaagupi Muusikakooli hoolekogu esimeheks valida kohalolijate ühtse
häälte enamusega Heli Künnapas
Protokollijana seati üles Eva Laks
Ettepanek: koosolekute protokollija valitakse iga toimuva hoolekogu koosoleku alguses ja
selleks on erinev hoolekogu liige nii, et kõik hoolekogu liikmed saavad protokollida.
OTSUSTATI: 26. november toimuva koosoleku protokollijaks valiti ühehäälselt Eva Laks.
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli hoolekogu koosolekute protokollija valitakse iga toimuva
hoolekogu koosoleku alguses ja selleks on erinev hoolekogu liige nii, et kõik hoolekogu
liikmed saavad protokollida.
2. Kooli tegevuse ja eelarve täitmise aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine
Direktor Katrin Uutsalu andis ülevaate kooli eelarvest ja tutvustas lähemalt projektide kaudu
viimase viie aasta jooksul lisaks saadud toetusi. Kokku on muusikakool saanud projektide toel
muusikainstrumentide soetamiseks ja õppetöö arendamiseks 2015- 2019. aastatel 43 865 €,
sellest 2019.aastal 16 613 €. Kooli tn 3 1.korrusel ehitati laste muusikahuvi tõstmiseks ja
õpetuse kaasajastamiseks helistuudio ja rütmimuusika õppeklass.
Küsimus Heli Künnapas: Pillide välja vahetamise osas, kuidas on lood puhkpillidega? Kas on
olnud juttu?
Vastus Katrin Uutsalu: Kõik erialad on viie aasta jooksul pillipargi uuendust saanud. Puhkpilli
erialal on hetkel juurde vaja ühte uut trompetit. Täpsed pillipargi uuendamise hetkevajadused
on toodud arenguakavas peatükis 2 Muusikakooli hetkeolukord.
Küsimus Eva Laks: Mis saab vanadest pillidest, mis uute vastu välja vahetatakse?
Vastus Katrin Uutsalu: Kindlaid reegleid ei ole mis nendega saab pärast välja vahetamist aga
siiani on neid renditud lastele, kodus harjutamiseks.

HINNANGU ANDMINE:
Heli Künnapas: Numbrid tunduvad paigas olevat aga sisuliselt raske kommenteerida
Helle Ottender: Piisav
Heidi Sai: Väga hästi
Eva Laks: Eelarve numbreid tutvustatud, kuid sisuliselt keeruline hinnata
Tiia Kallastu: Suurepärane töö
3. Arvamuse andmine kooli eelarveprojektile 2020
Direktor Katrin Uutsalu poolt eelarveprojekti 2020 tutvustamine ekraanilt
Küsimus Heli Künnapas: Mis on seis muusikakooli kolimisega põhikooli B-korpusesse? Kas
on spetsialistid ülevaadanud?
Vastus Katrin Uutsalu: Arcus Projekti projekteerija käis ning arvestas muusikakoolile vajalike
tingimustega. Akustikut hetkel kutsutud ei ole. Kolimisega põhikooli B-korpusesse
muusikakooli tingimused kindlasti paranevad, senised probleemid saavad lahenduse nagu
ventilatsioon ja helikindlus, samuti on ruumi rohkem ning lastel on mugavam otse põhikoolist
tulla muusikakooli. Koostöö muusikakooli ja põhikooli vahel läheb paremaks.
Küsimus Heli Künnapas: Kas hetkel tegeletakse projekteerimisega?
Vastus Katrin Uutsalu: Projekteerimine on tänaseks lõpetatud ja võetakse ehituse
hinnapakkumisi, kuid hanke seisu hetkel ei tea. Selle info saab vallavalitsusest.
Vastus Tiia Kallastu: mina selle hanke kohta samuti ei oska öelda, täpsem info vallavalitsusest.
Helle Ottender: Aga muusikakooli tingimused halvenevad kooli kolimisega põhikooli Bkorpusesse. Ruumi on vähem kui tänases muusikakoolis. Aknaid ei saa lahti teha ruumide
õhutamiseks, kuna staadionilt kostub müra. Põhikooli lapsed lähevad spordikeskusesse läbi
muusikakooli koridori ja see kogu müra mis tekib, häirib muusikakoolis läbiviidavaid tunde.
Tegeleme siiski professionaalselt tasemel muusikahariduse pakkumisega.
Katrin Uutsalu: Selleks kuidas lapsed liiguvad spordikeskusesse leiab lahenduse, kas lapsed
hakkavad spordikeskusesse minema läbi õue või on mingi muu lahendus.
Heli Künnapas: Muusikakoolil ei ole vaja kolida ja lahendatakse probleemi mida ei ole.
Küsimus Heli Künnapas? Kas WC tuleb
Vastus Katrin Uutsalu: Praeguses projektlahenduses seda ei ole.
Küsimus Heli Künnapas: Kas muusikakooli kolimisega meie ja õpetajate arvamust ei
arvestata?
Vastus Katrin Uutsalu: Oli koosoleku, kus sai arvamust avaldada.
Küsimus Heli Künnapas: Mis on eelarves märgitud kolimisele kuluva summa 50 000 euro
sees?
Vastus: Katrin Uutsalu: see on üks summa, mis oli esialgu planeeritud aga see summa kindlasti
suureneb. Ei oska ette ju prognoosida, alles peale ehituse hinnapakkumiste saab seda öelda.
Helle Ottender: Väidetavalt saame nii suurepärased tingimused aga ehitajad ei tea pillidest ja
muusikaõppest midagi. Meid ei kuulata.
Katrin Uutsalu: Ma saatsin õpetajatele palve vaadata eskiis läbi aga ühtegi vastust õpetajate
poolt ei tulnud. Tuleks teha koostööd.
Helle Ottender: Me näeme, et keegi ei taha teha koostööd.
Küsimus Heli Künnapas: Kes on see, kes hindab, et planeeritud renoveerimistööd on piisavad
ja nende lõpetamise järel on B-korpuse ruumid muusikakoolile sobilikud? Kas praegu saab
veel öelda ja kes saab öelda?
Vastus Katrin Uutsalu: Ehitusprojekt on tehtud, seda muuta ei saa. Ehituskvaliteedi eest
vastutab selleks vastavalt palgatud ehitusjärelevalve.

Küsimus Heli Künnapas: Mis on veel täna võimalik? Mille suhtes saab veel sõna sekka öelda?
Vastus Katrin Uutsalu: Õpetajad saavad mõelda kuidas paremini uusi võimalusi ära kasutada,
lastele kaasaegseid õppimisvõimalusi pakkuda, ruumidesse saab kujundust mõelda, samuti
millist klassimööblit vaja on. Oleme arutanud võimalust teisaldatavate laudade kasutamiseks
Küsimus Eva Laks: Kas põhikooli B-korpust (kuhu planeeritakse täna kolida muusikakool)
põhikoolil endal lähitulevikus vaja ei lähe? Kas tehtud prognoosid põhikooli laste arvu
suurenemise osas?
Vastus Katrin Uutsalu: Vastavalt INNOVE rahastusprojektile me järgmise 4 aasta jooksul
Kooli tn 3 B-korpust ainult üldhariduskooli tundide läbiviimiseks kasutada ei saa. Võimalik on
osade ruumide kahepoolne kasutamine. Vallavalitsuselt saadud laste arvu prognooside kohaselt
kasvab meie põhikooli õpilaste arv järgmistel aastatel 20 - 30 õpilase võrra. Oleme arvestanud
sügisel 2021 avada nagu sellelgi aastal kaks 1.klassi. Õpilaste arvu suurenemine alates
4.klassist ei tekita A-korpusesse paigutamisel probleeme.
4. Ettepanekute tegemine kooli sisulise tegevuse parendamiseks
- Läbi vaadata muusikakooli hindamise süsteem
- Arengukava muutmine – muuta hindamise korda
- Kinnitada ja heaks kiita tegevuskava
Heli Künnapas: Kinnitan, kolimise osas jään eriarvamusele
Helle Ottender: Kinnitan, kolimise osas jään eriarvamusele
Eva Laks: Kinnitan, kolimise osas jään eriarvamusele
Heidi Sai: Kinnitan
Tiia Kallastu: Kinnitan
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