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• Põhja-Sakala valla haridusvaldkonna arengukava mustandi tutvustamine
Koostamisel on Põhja-Sakala valla haridusvaldkonna arengukava, mille mustandit tutvustab 
Põhja-Sakala valla haridusspetsialist Aires Põder. 
Arengukavas on väljatoodud hetkeolukord, eraldi on käsitletud teemasid: alusharidus, 
üldharidus, huviharidus, riigikoolid, täiskasvanute haridus ning lõpuks välja pakutud erinevad 
variandid, milline võiks olla Põhja-Sakala valla haridusvõrk 2019-2025 a. 
Tegemist on mustandiga ning kõikidel on võimalus teha ettepanekuid haridusvaldkonna 
arengukavasse. 
Haridusvaldkonna arengukava eesmärgid on tulnud Põhja-Sakala valla arengukavast ja sinna 
tehtud ettepanekutest. Arengukaval on juures ka rohkem kui 10 lisa (erinevad tabelid).
Järgmisel õppeaastal jätkub koolisüsteem edasi samamoodi nagu sellel õppeaastal.
Kairi Kester: Lasteaedades on järjekorrad ja lapsed ära ei mahu. Kunagi oli lausa teemaks 
Kõidama lasteaed sulgeda.  Plaanite Suure-Jaani Kooli juurde teha lisaks lasteaiarühma – 
selle asemel võiks remontida ja laiendada näiteks Kõidama lasteaeda, et sinna kohti juurde 
saada. Statistika näitab, et lapsi väheneb, gümnaasiumi tahame kinni panna, aga ometi on 
lasteaedades järjekorrad ja ka põhikooli tuleb lapsi aina juurde. Kuskil siin jutus on käärid.
Anneli Silm: Väljspoolt valda on tulnud gümnaasiumisse juurde 19 õpilast.
Evald Sepp: See on seotud spordisuunaga ja sellega, et meil on õpilaskodu, kus saavad 
väljaspoolt tulijad elada. 
Arnold Pastak: Kõidama lasteaia sulgemine ei ole teemaks. Gümnaasiumi koha pealt – 
kunagi oli meil soov, et Põhja-Viljandimaale jääks piirkonda üks gümnaasium. Täna on selge, 
et terve vald ei hakka siia kokku käima, kuna piirkond on väga suur ja tõmbekeskused on 
erinevad. Spordisuuna teema on keeruline, tuleb palju juurde maksta ja ka õpilaskodu üleval 
hoida. Esimene prioriteet oleks see, et on tugev põhikool. Me ei saa kedagi sundida tulema 
siia gümnaasiumisse, selle otsuse saavad teha ainult õpilased ja nende vanemad. 
Silver Simuste: Aga mida üldiselt soovitakse seoses gümnaasiumiga?
Aires Põder: On olnud ettepanekuid, et Suure-Jaani Kool võiks olla 1-12 klassi, või siis 
gümnaasium sulgeda.
Evald Sepp: Suure-Jaani Gümnaasium on koos huvikooliga ja kokku on see suurem üksus. 
Kas pole mõeldud, et kui huvikoole tahetakse kokku panna, siis Võhma Muusikakool liita 
Suure-Jaani Huvikooli juurde?
Evelyn Härm: Võhma Muusikakool on erinev huvikoolist, seal toimub õppimine 
õppekavade järgi ja lõpetades saab tunnistused ja on võimalus ka edasi õppima minna.
Evald Sepp: Suure-Jaani Huvikoolis on samuti õppimine õppekavade järgi ning anname 



välja tunnistused, siin ei ole erinevusi. Kas on võimalik teha sellele arengukavale ka 
ettepanekuid ja mis ajaks?
Aires Põder: Teeme veel arengukavale korrektuure ja siis paneme selle valla kodulehele üles. 
Siis on võimalik kõigil soovijatel ka ettepanekuid teha. 
Arnold Pastak: Jaanuari volikogus seda arengukava veel ei ole, seega ei tehta veel mingeid 
otsuseid ja uuel õppeaastal toimub õppetöö samamoodi edasi, nagu siiani. Kui tulevikus 
õpilaste arv lubab, siis saab koole hoida.
Evald Sepp: Kas tänane 9. klassi õpilane saab siis tuua rahuliku südamega paberid 
gümnaasiumisse, teades, et ta saab ka selle kooli lõpetada?
Arnold Pastak: See on hea teava, et nendel, kes on alustanud õpinguid, on võimalus sama 
kool ka lõpetada. Kui laste arv on siiski väike, siis ühel hetkel enam uute klassidega ei 
alustata. 
Tea Jänes: Kas haridusvaldkonna arengukava eesmärgid on seotud ka valla arengukavaga?
Arnold Pastak: Valla arengukavas on hariduse osa väike, selleks ongi eraldi 
haridusvaldkonna arengukava tegemisel.
Tea Jänes: Valla ülesanne on luua hea elukeskkond, et siia noori juurde tuleks. Koolide 
olemasolu on üks osa sellest elukeskkonnast. Paljud noored on ise ettevõtjad ja teevad 
kaugtööd. Nad ei vaja vallalt töökohti, vaid pigem head elukeskkonda. Sellepärast oli väga 
tähtis valla valguskaabli projekt, see on väga suur asi maal elavate inimeste jaoks. 
Anneli Silm: Koolidel on endal ka arengukavad – kas haridusvaldkonna arengukavas on ka 
neid arvestatud?
Epp Välba: Pigem käib see hierarhia vastupidi, meie lähtume oma arengukavas ikka valla ja 
maakonna arengukavadest ja suundadest. 
Urmas Kibe: Mul on jäänud 2 koosoleku peale mulje, et lapsevanemad ikkagi soovivad 
pigem gümnaasiumi jätkumist. Oleks oluline, kui vald seda ikkagi edasi arendab. Alati ei saa 
kõike rahas mõõta ja igale lapsele euro märki külge panna.
Vahur Vingisaar: Peaks vaatama, kuidas probleemseid kohti lahendada, mitte ainult 
sulgemisest rääkida. 
Urmas Kibe: Kuhu need ettepanekud lähevad?
Aires Põder: Kui ettepanekud saabuvad, siis neid arutatakse hariduskomisjonis ja 
vallavalitsuses ja kui on kõik kokku pandud, siis jõuab volikokku. 
Janar Olev: Kuhu ettepanekud saata?
Aires Põder: aires.poder@pohja-sakala.ee
ETTEPANEK: Hoolekogu teeb eraldi koosoleku ettepanekute jaoks veebruari lõpu poole.
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