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2.

Kohtumine Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhatajaga.
Kooli arengukava hetkeseis ja ajakava.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Jaak Raie: Annab ülevaate linna arengukavast üldisemalt. Kooli korvpalliväljakule
saab lähinädalatel katte peale. Üle tee tuleb multifunktsionaalne jalgpallihall, kus
saavad olema ka jooksurajad. Koolistaadionite renoveerimiseks on mõned
summad kavandatud, kuid üksnes tingimusel, et riik toetab. Ujula puhul lisandus
rida, et kaaluda ujula remonti selle jäämiseks. Sporditaristut finantseeritakse
toetustest väga vähe, kuid Jakobsoni kooli staadioni osas töö käib. Kui tahta, et
mingid siirded Jakobsoni kooli osas jääksid arengukavasse, siis tuleks sellega
tegeleda kohe.
Meelis Atonen: Missuguse mulje on Viljandi põhiharidust andvad asutused
jätnud?
Jaar Raie: Koolielu seisukohalt on pilt minu jaoks positiivne. Siiski tundub, et
koolidevahelist koostööd annaks rohkem teha.
Krista Andreson: Kuidas kooli arengukavad, mille linna arengukava kokku seob,
seonduvad riigi arengukavaga? Peaks lähenema kuidagi süsteemselt sellele,
kuidas meelitada Viljandisse noori õpetajaid.
Jaak Raie: Jah, peaks, kuid praegu süsteemset lähenemist ei ole. Teema on
seotud laiemalt Viljandi elanikkonna vähenemisega. Õpetajate töötasu küsimus on
põhjendatud eeskätt just vananeva õpetajaskonna taustal.
Meelis Atonen: Olen pikemat aega rääkinud, et jalgpallihall ja Jakobsoni kooli
staadion tuleks planeeringu mõttes ühiselt lahendada. Värskes õhus peab saama
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samuti sporti teha ning see tähendab, et staadion peab samuti olema. Staadion ei
pea seejuures olema täismõõtmetes.
Jaak Raie: Ma arvan, et võtame selle staadioni teema uuesti ette. Mina olen ka
seisukohal, et ujula kinnipanemine ei ole mõistlik mõte ei lühemas ega pikemas
perspektiivis.
Jaak Raie: Tutvustab täiendavalt linna arenguplaane ning vastab hoolekogu
liikmete küsimustele.
2.

Krista Andreson: Annab ülevaate kooli arengukava hetkeseisust ja ajakavast ning
vastab hoolekogu liikmete küsimustele.
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