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Palun lisada „Põhja-Pärnumaa valla strateegiale aastatel 2021
– 2024“ Tootsi LasteaedPõhikooli koolimaja katuse remont
maksumusega 70 574.82 eurot. Mida rutem see tehtud saab,
seda odavam selle maksumus tuleb. Lisa: hinnapakkumine nr
53 14.10.2020
1) Raamatukogud: Suurejõe haruraamatukogu (lk.9)

märkus
Arengukavas on Tootsi kool
tegevusena sees

2.

29.10.2020

Heldi Raude, Suurejõe
Rahvamaja juhataja

3.

2) Seltsimajad: Suurejõe Rahvamaja, vaba aja tegevuste
lahtrisse täiendada/lisada: laste käsitööring, lastering,
täiskasvanute käsitööring, Vändra Valla Naiskoor, eakate
näitering, lauluansambel ja tantsuring, kapell,
vokaalansambel, näitused, koolitused, õpitoad, kontserdid,
teatrid. Hoone ehitamise ja viimase renoveerimise aasta
lahtrisse lisada: liitumine ühiskanalisatsiooniga, tualettide
renoveerimine 2020 (lk. 10)

Seltsimajade osa täiendatud

4.

3) Tegevuskava haridus/ kultuur
alaeesmärk 6: vaba aja veetmine võimalused vastavad elanike
ootustele ja vajadustele Suurejõe Rahvamaja renoveerimine
2021.a. VE 49000€, hoone välissoojustus 41500€, köögi
ühendamine ÜVK-ga 5500€ ja parkla pindamine 2000€.
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Ühinemislepingu lisa 2

See on AK tegevusena kogu
aeg sees

1)Libatse külas Tööstuspargi välja arendamine ning sellega
kaasnev infrastruktuur.
Kuna mitmeid tootmisettevõtted on juba koondunud Libatse
külla ning asukoht on tootmiseks väga hea Via Baltica ääres,
siis on vajalik selle piirkonna välja arendamine nõuetele
vastavaks, et eesmärgiga luua piirkonda töökohti.

On sees teedevõrgu
korrastamine Libatse
tööstusalal

2)Pärnu-Jaagupi staadioni renoveerimine ja kaasajastamine.
Staadion on amortiseerunud ega vasta kehtivatele nõuetele.
Samas aga seda kasutatakse aktiivselt erinevate trennide kui
ka kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel kui ka
piirkondlikult oluliste võistluste korraldamisel.

On tegevusena sees punktis
5.6 hariduse ja kultuuri
valdkonna tabelis

5.

6.

06.11.2020

Woodbright OÜ

On tegevuskavas sees

7.

1)Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipargi arendamine (maa-ala
kuivendamine, täiendavate mänguväljakute rajamine,
rajakatte uuendamine, parkide rajamine, laululava
rajamine).

Lisada tegevusena punktis
6.18 (haridus ja kultuur)

8.

2)Pärnu-Jaagupi staadioni ja tuletõrjeõppetorni
rekonstrueerimine (Tartaankattega jooksurajad, erinevate
kergejõustiku ja tuletõrjespordi aladeks sobiva staadioni,
valgustatud jalgpalliväljaku ja multifunktsionaalse
tuletõrjeõppetorni rajamine).

Lisada tegevusena punktis
5.6 (haridus ja kultuur)

9.

2)Pärnu-Jaagupi tenniseväljaku rekonstrueerimine või uue
rajamine.

Lisada tegevusena punktis
6.19 (haridus ja kultuur)

10.

4)Pärnu-Jaagupisse kohaliku tuletõrje ajaloomuuseumi
rajamine koos ajaloolistele tuletõrjesõidukitele mõeldud
garaažiga.
5)Koostöö vabatahtlike päästjatega kogukonna turvalisuse ja
kriisideks valmisoleku tagamisel, nende tegevuse
soodustamine ja toetamine.

Lisada tegevusena punktis
6.20 (haridus ja kultuur)

6) Pärnu-Jaagupisse Kooli tn 2 kinnistu haljasalale
mitmekülgse mänguväljaku rajamine.

Tegevusena on AK sees
punktis 6.13 (haridus ja
kultuur)

11.

12.

06.11.2020

Mikk Mölder, PärnuJaagupi Tuletõrjeselts

Lisada tegevusena punktis
6.21 (haridus ja kultuur)

