
 

 

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS 

 

 

OTSUS 

Pärnu-Jaagupi 

               29. detsember 2020 nr 2-9/9 

 

 

Haridusasutuste arengukavade kinnitamine 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 

3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Põhja-Pärnumaa 

Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lg 3, Põhja-

Pärnumaa Vallavalitsuse 20. märtsi 2018 määruse nr 7 „Põhja-Pärnumaa valla 

haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“; Juurikaru Põhikooli esitatud arengukava 

projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10/3133), millele on arvamuse andnud 

25.11.2020 hoolekogu, protokoll nr 1 ja 18.11.2020 õppenõukogu, protokoll nr 4;  Kergu 

Lasteaed-algkooli esitatud arengukava projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-

2/3106), millele on arvamuse andnud 16.11 2020 hoolekogu, protokoll nr 1 ja 26.11.2020 

õppenõukogu, protokoll nr 1;  Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna esitatud arengukava 

projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3091), millele on arvamuse andnud 

30.11.2020 hoolekogu, protokoll nr 2 ja 16.11.2020 pedagoogiline nõukogu, protokoll nr 2; 

Pärnjõe Kooli esitatud arengukava projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3134), 

millele on arvamuse andnud 25.11.2020 hoolekogu, protokoll nr 12 ja 16.11.2020 

õppenõukogu, protokoll nr 19; Pärnu-Jaagupi Põhikooli esitatud arengukava projekti 

(registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3153), millele on arvamuse andnud 02.11.2020 

hoolekogu, protokoll nr 2, 25.11.2020 õppenõukogu, protokoll nr 2 ja 30.11.2020 

õpilasesindus, protokoll nr 12; Pärnu-Jaagupi Muusikakooli esitatud arengukava projekti 

(registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3138), millele on arvamuse andnud 19.11.2020 

hoolekogu, protokoll nr 1 ja 16.11.2020 õppenõukogu, protokoll nr 2; Tootsi Lasteaed-

põhikooli esitatud arengukava projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3230), 

millele on arvamuse andnud 01.12.2020 hoolekogu, protokoll nr 3 ja 30.11.2020 

pedagoogiline/õppenõukogu, protokoll nr 1; Vahenurme Lasteaed-algkooli esitatud 

arengukava projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3045), millele on arvamuse 

andnud 23.11.20 hoolekogu, protokoll nr 1 ja 17.11.2020 pedagoogiline/õppenõukogu, 

protokoll nr 1; Vihtra Lasteaia esitatud arengukava projekti (registreeritud 

dokumendiregistris nr 10-2/3005), millele on arvamuse andnud 19.11.2020 hoolekogu, 

protokoll nr 3 ja 19.11.2020 pedagoogiline nõukogu, protokoll nr 1; Vändra Gümnaasiumi 

esitatud arengukava projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3283), millele on 

arvamuse andnud 14.12.2020 hoolekogu, protokoll nr 3, 01.12.2020 õppenõukogu, protokoll 

nr 2 ja 12.11.2020 õpilasesindus, protokoll nr 8; Vändra Lasteaia esitatud arengukava 

projekti (registreeritud dokumendiregistris nr 10-2/3003), millele on arvamuse andnud 



2 (2) 

12.11.2020 hoolekogu, protokoll nr 1 ja 23.11.2020 pedagoogiline nõukogu, protokoll nr 3; 

Mihkel Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli arengukava projekti (registreeritud 

dokumendiregistris nr 10-2/3305), millele on arvamuse andnud 18.11.2020 hoolekogu, 

protokoll nr 2 ja 03.12.2020 õppenõukogu, protokoll nr 2 ning vallavalitsuse 22.12.2020 

kooskõlastuste alusel, vallavalitsuse istungi protokoll nr 54, 

 

otsustan: 

 

1. kinnitada järgmiste haridusasutuste arengukavad: 

1.1. Juurikaru Põhikooli arengukava aastani  2023 (otsusele lisatud). 

1.2. Kergu Lasteaed-algkooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

            1.3. Pärnjõe Kooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.4. Tootsi Lasteaed-põhikooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.5. Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.6. Pärnu-Jaagupi Muusikakooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.7. Pärnu-Jaagupi Põhikooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.8. Vahenurme Lasteaed-algkooli arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.9. Vihtra Lasteaia arengukava aastani 2023 (otsusele lisatud). 

1.10. Vändra Lasteaia arengukava aastani 2021-2023 (otsusele lisatud). 

1.11. Vändra Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2023 (otsusele lisatud). 

1.12. M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli arengukava aastani 2023 (otsusele 

lisatud). 

 

2.  Arengukavad jõustuvad 1. jaanuaril 2021. 

 

3. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, 

esitades vaide Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tarvi Tasane 

haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja 


