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Pärnjõe Kooli tegevuse ümberkorraldamine

2019.- 2020. aastatel koostas Cumulus Consulting OÜ koostöös töörühmaga Põhja-
Pärnumaa valla haridus- noortevaldkonna arengukava aastani 2040, milles toodi välja
vajadus koolivõrku optimeerida.

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu kinnitas arengukava 22.10.2020 määrusega nr 19 “Põhja-
Pärnumaa valla hariduse- ja noorsootöö arengukava aastani 2040 kinnitamine“. Arengukava
tegevuskava punkt 3.1.13 näeb ette vallavalitsusele täitmiseks Pärnjõe Kooli ja lasteaia
ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise aastatel 2021-2023. Vallavalitsus ei pea õigeks
Pärnjõe Kooli tegevust lõpetada ning analüüsinud ümberkorraldamise otstarbekust tehakse
ettepanek Pärnjõe Kooli tegutsemise vormi muutmiseks (PGS § 80 lg 2 p 5) ja kool jätkab
tegevust I ja II kooliastmes.

Pärnjõe Koolis õpib 2022/2023 õppeaastal 46 õpilast üheksas klassis ja lasteaia liitrühmas
käib 16 last.

2023. aasta sügisel oleks prognoosi kohaselt I klassi tulijaid 4. Järgnevate aastate prognoosis
ei ole õpilaste arvu kasvu ette näha.

Kõikidele õpilastele on tagatud õppekohad ja koolitransport 7 kilomeetri kaugusel asuvas
Vändra Gümnaasiumisse. Lasteaia osa jääb Pärnjõel edasi tegutsema.

Vallavalitsus ja -volikogu lähtuvad koolivõrgu korrastamisel analüüsidest
Põhja-Pärnumaa haridus- ja noortevaldkonna arengukava aastani 2040,
(kättesaadav https://www.pparnumaa.ee/documents/17492607/19873266/P%C3%B5hja-P
%C3%A4rnumaa+valla+haridusvaldkonna+arengukava-+sisseviidud
+muudatustega.pdf/515ca7fb-bbf1-4d09-9719-2b20c877f085),

riiklikust haridusstrateegiast ning vaatlevad koolivõrku vallaüleselt. Õpivõimaluste
vastamiseks ühiskonna ja tööturu vajadustele on kohalikul omavalitsusel oluline tagada
kodulähedane alusharidus ning tagada kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja
teises kooliastmes. Kahaneva rahvastikuga piirkondades tuleb kolmanda kooliastme õpe
tagada vähemalt omavalitsuse suuremates keskustes (arengukava lk 5).

Otsuse põhiseisukohad ning otsusele eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse seletuskirjas
(lisatud otsusele).



Lähtudes eeltoodust võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 5 ja lõike 8, Eesti
Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2 ja haldusmenetluse seaduse § 56 lõike 1.

1. Korraldada 1. septembrist 2023 ümber Pärnjõe Kooli (registrikood 75010984) tegevus.

2. Ümberkorraldamisega muudetakse Pärnjõe Kooli tegutsemise vormi selliselt, et
koolitustegevus lõpetatakse kolmandal kooliastmel (7.-9. klass).

3. 1. septembrist 2023 on Pärnjõe Kooli tegutsemise vorm põhikool-lasteaed, kus õpe
põhikoolis toimub I ja II kooliastmel.

4. Vallavalitsusel teostada ümberkorraldavad tegevused vahemikus 1. juulist kuni 31.
augustini.

5. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet
esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades
vaide Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele
kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Vapper
volikogu esimees


