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SISSEJUHATUS 

 

Lähtealus  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 sätestab omavalitsustele arengukava koostamise 

kohustuse. Valla arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke 

määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi 

suundumusi ja vajadusi. Arengukava on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu lõimimisele ja 

kooskõlastamisele.  

 

Arengukava koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Suure-

Jaani valla põhimäärus ning Suure-Jaani valla arengukava aastateks 2007-2015. Arvestatud on 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta nõudeid. 

 

Koordineerimine ja koostamine 
 

Käesoleva arengukava koostamine on algatatud Suure-Jaani Vallavolikogu 25. augusti 2011 

otsusega nr 93. Suure-Jaani vallavolikogu, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtide 

ühisnõupidamisel 17. augustil 2011 töötati valdkondlikes töörühmades välja uue arenguperioodi 

eesmärgid ning tegevused ja lahendused nende saavutamiseks. Arengukava tööprojektiga 

tegelesid Suure-Jaani Vallavalitsuse ametnikud, kes kaasasid vallavolikogu ja -valitsuse 

liikmeid, allasutuste töötajaid, külade ümarlauas osalejaid ja vallaelanikke. Arengukava 

koostamise koordineerimisega tegeles Suure-Jaani valla arendusnõunik Aino Viinapuu. Arengukava 

uus redaktsioon on koostatud 2014. aastal. 

 

Seostamine teiste arendusdokumentidega ja arengukava tutvustamine 

 

Arengukava on seotud Suure-Jaani valla eelarvestrateegiaga, mis on iseseisev dokument. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, 

kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning 

investeeringuteks toetuse taotlemisel. 

 

Omavalitsuse varem vastu võetud valdkondlikud arengukavad, sh Suure-Jaani valla ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooni arendamise kava, teedehoiu kava, koolide ja lasteaedade arengukavu 

käsitletakse käesoleva Suure-Jaani valla arengukava täpsustavate osadena. Suure-Jaani valla 

arengukava tunnistab vallas asuvate ja strateegilist planeerimist teostavate iseseisvate 

arengukavade olemasolu, näiteks Lahmuse kooli ning Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskooli arengukavad on iseseisvad, olles vaid osaliselt valla arengukavaga seotud. 

Üksikute elualade arengukavade koostamine ja olukorra süvaanalüüs peavad jääma käesoleva 

arengukava täiendamise aluseks. Näiteks on asutuste arengukavad valla kõigil lasteaedadel ja 

koolidel. On koostatud ka mitmeid Suure-Jaani valla külade arengukavu.  

 

Maakasutusega seotud aspektidest tulenevalt ja kehtivatele seadustele vastavalt on Suure-Jaani 

vallavolikogu 27. novembril 2008 määrusega nr 136 kehtestanud Suure-Jaani valla 

üldplaneeringu. Paralleelselt valla üldplaneeringu koostamisega teostati kavandatavate tegevuste 

keskkonnamõjude hindamine. Üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõjude hindamist 

koordineeris ERKASe Pärnu Instituut. 
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Arengukava projekti on menetlenud Suure-Jaani vallavolikogu. Arengukava vastuvõtmise järel 

avaldatakse selle terviktekst Suure-Jaani valla veebileheküljel. 

 

Struktuur 

 

Arengukava struktuuris ja ülesehituses on jälgitud OÜ Geomedia poolt väljatöötatud metoodikat. 

 

Suure-Jaani valla arengukava koosneb kahest osast: valdkondlik ülevaade hetkeolukorrast ning  

arengusuundade ja võtmevaldkondade strateegiline kirjeldus aastateks 2012-2020. Tegevuskava 

realiseerimiseks on koostatud sama ajavahemikku hõlmav investeeringute kava koos 

seletuskirjaga. 

 

Eesmärk ja rakendus 

 

Suure-Jaani valla arengukava on kokkulepe omavalitsusüksuse lõimitud arendustegevuse 

teostamiseks. Dokument esitab valla visiooni ja missiooni, seob eri valdkonnad, toob välja 

strateegilised eesmärgid koos lähiaastate üldise tegevuskavaga, arvestades läbivalt 

tasakaalustatuse printsiibi, valdkondlike vajaduste ning Suure-Jaani valla lähiaastate 

finantsprognoosidest tulenevate võimalustega. 

 

Arengukava on aluseks omavalitsuse eelarve koostamisele, projektide kavandamisele, 

investeeringute planeerimisele, laenude võtmisele ja kohaliku omavalitsuse tegevuse 

valdkondlike arengukavade koostamisele.  

 

Suure-Jaani valla arengukava on dokument, millega sõlmitakse kokkulepe erinevate kohalike  

huvigruppide vahel kohaliku omavalitsuse eelarve ja investeeringute kavandamisel ning 

investeeringute prioriteetide seadmisel, loomaks kohalikus elukeskkonnas stabiilseks ja hästi 

korraldatud arendustegevuseks vajalikud eeldused.  

 

Suure-Jaani valla arengukava üldeesmärk on:  

 

1. Ühinemissünergia ärakasutamine – kujuneda Põhja-Viljandimaa tõmbekeskuseks. 

2. Formuleerida Suure-Jaani valla visioon ehk tulevikupilt aastaks 2020. 

3. Püstitada eesmärgid, strateegia ja koostada eelarveprognoosiga seotud tegevuskava visiooni 

saavutamiseks.  

4. Vältida kaootilisust ning juhuslikkust piirkonna arendamisel.  

5. Piirkonnas tegutsevale äri-, mittetulundus- ja avalikule sektorile arendusliku baasdokumendi 

loomine projektipõhiste investeeringute taotlemiseks.  
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1. SUURE-JAANI VALD 2014: SEISUND, MUUTUSED JA TULEVIKUVÄLJAVAATED 

 

1.1 ASEND JA ISELOOMUSTUS  

 

Suure-Jaani valla territooriumil oli Muinas-Eesti tuntuima vanema ja sõjapealiku Lembitu kants, 

Lõhavere linnus, mis on vaieldamatult eestlaste ajaloo üks tähtsamaid mälestisi ja muistse 

vabadusvõitluse sümboleid. 

 

Suure-Jaani vald paikneb Viljandimaa loode- ja põhjaosas, valla pindala on 746,61 km
2
. Suure-

Jaani on territooriumi poolest suurim Viljandimaal ning Eestis teisel kohal, suurem on vaid 

Märjamaa vald.  

 

Maakonnakeskusesse Viljandisse on vallakeskusest Suure-Jaani linnast 25 km, valla piirilt 

vähem kui 7 kilomeetrit. Idast läände on vald rohkem kui 47 kilomeetrit lai ja põhjast lõunasse 

28,5 kilomeetrit lai. 

 

Suure-Jaani vald on ajalooliselt ja sotsiaal-majanduslikult omavahel integreeritud piirkond (nn 

Põhja-Viljandimaa). Maakondlikul omavalitsuste koostööpiirkondadeks jagunemisel kuuluvad 

sellesse alasse ka Võhma linn ja Kõo vald.  

 

Suure-Jaani vald omab ühispiire järgmiste Viljandimaa omavalitsustega: Kõpu vald, Viljandi 

vald, Kolga-Jaani vald ja Kõo vald ning Võhma linn. Pärnumaa omavalitsustest ollakse naabriks 

Vändra ja Tori vallale ning Järvamaalt Türi vallale. 

 

Suure-Jaani vald moodustus pärast 2005. a 16. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste 

volikogude valimistulemuste väljakuulutamist endiste omavalitsuste - Suure-Jaani linn, Suure-

Jaani vald, Olustvere vald ja Vastemõisa vald - ühinemise tulemusel.  

Ühinemise kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus 22. oktoobril 2005 oma otsusega, mis tegi 

võimalikuks haldusterritoriaalse korralduse muutmise eelnimetatud omavalitsuste ühinemise 

teel. Enne ühinemist eraldi tegutsenud omavalitsusüksustel on ühine kultuurilis-ajalooline taust: 

nad moodustavad endise Suure-Jaani kihelkonna tuumala. Piirkonna keskus on erinevate 

haldusjaotuse aegadel asunud Suure-Jaani linnas. Olustvere ja Vastemõisa on vallasisesed 

keskused. 

 

 

 
Joonis 1. Viljandimaa omavalitsused  (Kaart Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehelt). 
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Valda läbivatest maanteedest on olulisem Tallinn-Imavere-Viljandi maantee. Valda läbib ka 

Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee. Vallakeskus Suure-Jaani, kuid ka Olustvere ja Vastemõisa asuvad 

Tallinn-Imavere-Viljandi maanteest 5-7 km mahasõitude kaugusel, seega transiitliiklus keskusi 

ei mõjuta. Valda läbib Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tugimaantee. 

 

Valla geograafiline asend pakub häid võimalusi regionaalseks arenguks - maakonnalinnad Pärnu 

ja Viljandi on läheduses. Paljud vallaelanikud käivad tööle Viljandisse, Pärnumaal tööl käivaid 

Suure-Jaani valla elanikke on vähem. Tallinn asub vallakeskusest 150 km kaugusel. 

Ühistranspordivõimalusi peetakse rahuldavaks.  
 

 

1.2 RAHVASTIK JA ASUSTUS 

 

Suure-Jaani vallas elab 01.01.2014 seisuga 5541 elanikku, sealhulgas 2759 meest ning 2782 

naist. See moodustab 11% Viljandimaa elanikest.  

                                   
 

Joonis 2. Valla elanike arv 1. jaan. seisuga aastatel 2005-2014 (Statistikaameti (aastad 2005-2006) ja 

rahvastikuregistri andmetel). 
 

 

Joonis 3. Valla elanike vanuseline jaotus seisuga 01.01.2014 (rahvastikuregistri andmetel) 

 

Valla elanikkonnast on 64 % tööealised (16-63aastased),  22 % pensioniealised, 8 % 

põhikooliealised (7-15 a) ja 6 % lapsed vanuses 0-6 a.  
 

350 

6% 
440  

8% 

3557 

 64% 

1194 

 22% 

lapsed vanuses 0-6 põhikooliealised 7-15 

tööealised 16-63 pensioniealised 64- 
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Valla keskmine asustustihedus on 7,46 inimest ruutkilomeetri kohta.  

Kõige rohkem inimesi elab Suure-Jaani linnas (1073 inimest), kõige vähem Karjasoo külas (5 

inimest). 2013. aastal sündis Suure-Jaani vallas 61 last. 
 

Suure-Jaani vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Suure-Jaani, Olustvere  alevik ja 

46 küla: Aimla, Arjadi, Epra, Ilbaku, Ivaski, Jaska, Jälevere, Kabila, Karjasoo, Kerita, Kibaru, 

Kildu, Kobruvere, Kootsi, Kuhjavere, Kuiavere, Kurnuvere, Kärevere, Kõidama, Lahmuse, 

Lemmakõnnu, Lõhavere, Metsküla, Mudiste, Munsi, Mäeküla, Navesti, Nuutre, Paelama, 

Põhjaka, Päraküla, Reegoldi, Riiassaare, Rääka, Sandra, Sürgavere, Taevere, Tällevere, Tääksi, 

Vastemõisa, Vihi, Võhmassaare, Võivaku, Võlli, Ängi ja Ülde.  

 

 
Pindala Elanikke 01.01.2014 

Suure-Jaani linn   2,23 1073 

Olustvere alevik   1,87 433 

Vastemõisa  10,82 400 

Sürgavere  10,78 359 

Reegoldi  10,4 221 

Kõidama  1,21 213 

Metsküla  29,67 173 

Ülde  24,39 170 

Lõhavere  5,26 159 

Kobruvere  7,56 157 

Tääksi  4,94 117 

Päraküla  2,12 104 

Võivaku  8,28 102 

Kildu  12,69 92 

Jaska   13,49 92 

Navesti  12,54 91 

Aimla  24,22 87 

Lahmuse  4,32 82 

Ängi  17,2 78 

Epra  12,09 78 

Põhjaka  6,16 76 

Ivaski   8,75 72 

Tällevere  11,47 71 

Kootsi  31,09 68 

Kabila  10,38 67 

Võlli  12,21 65 

Nuutre  3,15 64 

Kuhjavere  25,78 64 

Kerita  9,65 60 

Kärevere  4,91 51 

Vihi  16,63 49 

Mudiste  3,84 47 

Mäeküla  4,36 47 

Ilbaku   4,93 43 

Lemmakõnnu  14,91 40 

Munsi  0,98 39 



 
Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020 

 

9 

Võhmassaare  10,52 38 

Sandra  173,02 33 

Jälevere   17,67 31 

Arjadi   9,01 30 

Riiassaare  4,92 26 

Taevere  6,01 26 

Kuiavere  3,55 24 

Paelama  19,44 21 

Kurnuvere  19,66 18 

Rääka  9,79 15 

Kibaru  23,38 7 

Karjasoo  60,36 5 

KOV täpsusega   63 

Kokku: 742,61 5541 
 

Tabel 1 Suure-Jaani valla haldusjaotus ja rahvastikuandmed (elanike arv külades). 

 

Tihedaim asustus on Suure-Jaani linnas (481,17 in/km
2
), Olustvere alevikus (231,55 in/km

2
), 

Kõidama külas (176,03 in/km
2
), Päraküla külas (49,06 in/km

2
) ja Munsi külas (39,8 in/km

2
). 

Hõrekülad on Karjasoo (0,08 in/km
2
), Sandra (0,19 in/km

2
), Kibaru (0,3 in/km

2
), Kurnuvere 

(0,91 in/km
2
) 

 
ja Paelama (1,08 in/km

2
).  

 

Territooriumilt suurimas Sandra külas (173,02 km
2
) elab vaid 33 inimest. Sandra on Eesti suurim 

küla, mille territoorium on suurem rohkem kui poolesajast Eestimaa vallast ja Tallinna linnastki. 

Külast hõlmab suure osa Valgeraba raba.  

 

 

1.3 MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, TÖÖJÕUD 

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil 2014. aasta alguse seisuga registreeritud 

226 ettevõtet ja 118 füüsilisest isikust ettevõtjat.  

Suure-Jaani valla territooriumil registreeritud ettevõtetest moodustavad enamuse osaühingud – 

neid on kokku 221, vallas tegutseb 3 aktsiaseltsi, tulundusühistuid ning usaldusühinguid on 

mõned üksikud. 2012. aastal loodi vallas 12 uut ettevõtet, 2013. aastal aga koguni 23. 

 

Suure-Jaani vallas on kõige levinumaks tegevusvaldkonnaks põllumajandus, mis katab 31% 

kogu valla ettevõtlusest. Põllumajandusele järgneb metsamajandus, mille osakaal 

tegevusvaldkondades on üle 13%. Metsamajanduses on peamisteks tegevusaladeks 

metsakasvatus ja metsavarumine. Pea võrdselt on Suure-Jaani vallas levinud ehituse ning hulgi- 

ja jaekaubanduse valdkonnad, ligi 8%. Kohaliku tööturu olulisimaks tööandjaks on  töötleva 

tööstuse valdkonnas saematerjali tootmise tegevusala, milles suurimad ettevõtted on OÜ 

Combimill ning OÜ Eesti Höövelliist. Ülejäänud ligikaudu 35% tegevusvaldkondadest 

moodustub veel 13 tegevusalast, mille üksikud osakaalud jäävad alla 6% (vt Tabel 2). 

 

Tegevusvaldkond Äriühingute arv Osakaal 

Põllumajandus 107 31% 

Metsamajandus 46 13,4% 

Hulgi- ja jaekaubandus 26 8% 

Ehitus 25 7% 

Töötlev tööstus 22 6,1% 

Veondus ja laondus 20 6% 
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Haldus- ja abitegevused 18 5% 

Muud teenindavad tegevused 15 4% 

Kutse,- teadus- ja tehnikaalane tegevus 14 4% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 12 3% 

Kinnisvaraalane tegevus 7 2% 

Info ja side 7 2% 

Majutus ja toitlustus 6 2% 

Finants- ja kindlustustegevus 6 2% 

Mootorsõidukite remont 5 1,5% 

Tervishoid 4 1,2% 

Haridus 3 0 ,9% 

Elektrienergiaga varustamine 1 0,3% 

Kokku 344 100% 

Tabel 2. Suure-Jaani valla ettevõtted tegevusvaldkondade lõikes (2014)  

 
Valdkondade olukord ja mõjutegurid 

 

Põllumajandus 

Põllumajandus on Suure-Jaani vallas kõige levinumaks tegevusvaldkonnaks, mis katab ligi 31% 

kogu valla ettevõtlusest ning millega tegeleb 2014. aastal kokku 107 ettevõtet ja FIEt. 

Peamisteks tegevusaladeks põllumajanduses on aiandus, segapõllumajandus, teraviljakasvatus ja 

piimakarjakasvatus. 2012. aasta andmete põhjal olid valla suuremateks ettevõteteks 

põllumajanduses käibe alusel Põllumajandusteenuste OÜ, Sürgavere Põllumajandusühistu ja  

OÜ Paala.  Haritavat maad on vallas kokku 15 219 ha. Suure-Jaani linna ja Olustvere aleviku 

ümbruses paiknevad kõrge boniteediga põllumaad (hindepunkt on üle 50, võrdluseks Eesti 

keskmine mullahindepunkt on 41), mis soodustavad vallas põllumajanduse arengut. Suure-Jaani 

valla üldplaneeringu alusel peavad need ka edaspidi jääma põllumajanduslikku kasutusse. 

 

 

Metsamajandus 

Metsamajandus moodustab kõigist valla tegevusvaldkondadest üle 13% ning sellega tegeleb 

2014. aastal 46 ettevõtet. Peamisteks tegevusteks antud valdkonnas on metsakasvatus ja 

metsavarumine. Metsamaa võtab enda alla 34 516 ha. Majanduslikult kasutatav mets on riigi ja 

eraomanduses. Suur on metsast on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku 

kasutusega. Suure-Jaani lähiümbruse metsad on kasutusel eelkõige rohelise vööndi metsana, 

mida kasutatakse eeskätt puhkemajanduslikul otstarbel ning kus lageraieid ei tehta. 

 

Hulgi- ja jaekaubandus 

Hulgi- ja jaekaubanduses tegutseb Suure-Jaani vallas 2014. aastal 26 ettevõtet, mis hõlmab ligi 

8% kõigist tegevusvaldkondadest. Peamisteks tegevusteks on põllumajandussaaduste, toidu- 

ning tööstuskaupade müük. Suurimaks ettevõtteks kaubanduse alal on jaemüügiga tegelev OÜ 

Hakuna Matata. 

 

 

Ehitus 

Ehitusega oli Suure-Jaani vallas 2014. aastal seotud 25 ettevõtet, moodustades veidi üle 7% 

peamistest tegevusvaldkondadest. Rümena Ehitus OÜ ning Aja Nägu OÜ on Suure-Jaani 

suurimad ehitusega tegelevad ettevõtted käibe alusel. 
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Töötlev tööstus  

Töötlev tööstus katab kõigest 6% kõigist Suure-Jaani valla tegevusvaldkondadest, kuid kohalikul 

tööturul on selles valdkonnas ühed suurimad tööandjad. Nendeks on saematerjali tootmisega 

tegelevad OÜ Combimill ning OÜ Eesti Höövelliist.  

 

Turism 

Suuremad turismiettevõtjad Suure-Jaani vallas on OÜ Vimco Grupp, Energia talu, Vahelaane 

turismitalu, Suure-Jaani kohvik ja külalistemaja. Suuremad toitlustuskohad on kohvik Arturi 

Juures, Suure-Jaani kohvik ja külalistemaja, Olustvere lossikohvik, Vanaõue Puhkekeskus, 

Kõidama baar. 

Ressursid 

Suure-Jaani vallal on geograafiliselt soodne asukoht Viljandimaa loode- ja põhjaosas. Soodne on 

lähedus Pärnuga, kus SPAdes ja sanatooriumides viibib palju välisturiste. Vabariikliku turismi 

sihtalade kava jaotuse järgi asub vald Jõemaa piirkonnas, kus soovitatakse arendada orduajaga 

seonduvaid turismitooteid. 

 

Olulised vaatamisväärsused vallas on Olustvere mõisa kompleks ja sealsed ekspositsioonid 

(puuhobuste kogu, topiste kogu, antiikmööbli kogu) ning teemakojad, Lõhavere linnamägi, 

heliloojate Kappide Majamuuseum, Mart Saare majamuuseum Hüpassaares, Lubjassaare 

talumuuseum, osa Soomaa Rahvuspargist, Suure-Jaani kirik, Suure-Jaani kalmistu, Lõhavere 

mõis, Lahmuse mõisakompleks, mälestusmärk Vabadussõjas langenuile, Suure-Jaani järv. 

Olustvere lossis asub ka turismiinfokeskus ning läheduses tähetorn Orion. Lisaks asub vallas 

kümme kaitseala/parki: Lahmuse park, Lõhavere park, Olustvere park ja Sürgavere park ning 

Lehtsaare looduskaitseala, Navesti Maastikukaitseala, Papioru maastikukaitseala, Parika 

looduskaitseala, Saarjõe maastikukaitseala ja Soomaa rahvuspark. Üksikobjektidest asuvad 

vallas Labidakivi, Lahmuse kivi, Lemmjõe tamm, Lepakose rändrahn, Linnamäe rändrahn, 

Murru pärnad, Paksu suurkivi, Rõngu kivi, Rõugu kivi ja Tammeveski kivi. 

 

Valla suurimaks tööandjaks on Suure-Jaani Vallavalitsus. Riigiametitest on esindatud Eesti 

Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse Viljandimaa päästeosakonna Suure-Jaani tugikomando 

ja Eesti Politsei Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi politseiosakonna Suure-Jaani 

konstaablijaoskond. Olulisteks tööandjateks on ka Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, 

Lahmuse Kool ning AS Eesti Post. 

 

Suure-Jaani valla ettevõtluse arengu probleemiks on ettevõtluskeskkonna suhteline 

väljaarenematus (sobivate ettevalmistatud alade puudus, kvaliteetsete kommunikatsioonide 

puudumine, teede kvaliteet jms) ja kvaliteetse tööjõu puudus,  transpordiprobleemid jms. 

Lähimaks arenguülesandeks on piirkonna atraktiivsemaks muutmine nii investorite, 

kvalifitseeritud tööjõu kui ka külastajate jaoks. Valdkonna edasise arengu vajaduseks on 

soodsate tingimuste loomine vallas toimivate ettevõtete arendamiseks ning uute ettevõtete 

tekkimiseks, et mitmekesistada kohalike elanike töövõimalusi, vähendada pendelrännet ja selle 

negatiivset mõju kohalikule sotsiaalsele kogukonnale, samuti valla territooriumi kui 

elukeskkonna  ligitõmbavuse tõstmiseks. Valla esmaseks huviks on kohaliku turismi- ja 

puhkemajanduse väljaarendamine vallas, samuti maamajanduse arengu ja tegevusalade 

mitmekesistamise soodustamine. 
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1.4 SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 

 

1.4.1  Haridus 

 

1. augustist 2014 on Suure-Jaani vallas üks gümnaasium - Suure-Jaani Gümnaasium ja  kaks 

põhikooli: Olustvere ning Suure-Jaani. Neist Olustvere asub Olustvere TMK ruumides. Suure-

Jaani Gümnaasiumiga ühe asutusena tegutseb Suure-Jaani Huvikool. Suure-Jaani Kool töötab 

õppekohtadega Suure-Jaanis, Kildul (kooliruumide valmimiseni Vastemõisas), Sürgaveres ja 

Tääksis. Suure-Jaani, Kildu ja Tääksi kooli juures on võimlad, Sürgaveres spordihoone eraldi 

asutusena. Võimlaid saab kasutada ümberkaudne rahvas ning neis korraldatakse spordiüritusi.  

 

Valla territooriumil tegutsevad  veel Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Lahmuse 

Kool. Mõlemasse kooli on viimastel aastatel oluliselt investeeritud ja nad on meie valla jaoks 

olulised tööandjad. 

 

Suure-Jaani vallas on viis lasteaeda: Kõidama Traksik, Olustvere Piilu, Suure-Jaani Sipsik,  

Vastemõisa Päevalill ja Sürgavere Vembu, mis tegutseb kooliga ühe asutusena ja 1. septembrist 

2014 lastehoid Tääksis.   

 

Põhikoolide õpilaste arvu muutuse prognoos 2014-2021: 

 

 

 

kokku Suure-Jaani Olustvere 

2014/15 

 

399 332 67 

2015/16 

 

401 331 70 

2016/17 

 

408 327 81 

2017/18 

 

407 327 80 

2018/19 

 

405 329 76 

2019/20 

 

399 326 73 

2020/21 

 

419 336 83 

Tabel 3. Põhikooliealisi õpilasi kooliti 2014-2021. 

 

Probleemid: 

1. Lasteaiavõrgu arendamine. 

2. Suure-Jaani Kooli õppehooned vajavad renoveerimist. 

3. Suure-Jaani staadion koos välisväljakutega pallimängudeks vajab renoveerimist. 

4. Haridusteenuse (üldharidus, huviharidus) ostmine teistelt omavalitsustelt on suur kulu 

vallaeelarvele. 

5. Teiste piirkondade lastel on Suure-Jaani võimaluste kasutamine huvihariduse osas 

keeruline transpordiprobleemide tõttu. 

6. Õpilastranspordi korraldus ei rahulda kõiki lapsevanemaid. 

7. Olustvere TMK õppehoones asuv Olustvere Põhikool vajab renoveerimist. 

 

 

 

 

http://alex.vil.ee/
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1.4.2 Kultuur 

 

Suure-Jaani vallal on kaks kultuurimaja (Suure-Jaani Kultuurimaja, Sürgavere Kultuurimaja), 

kaks rahvamaja (Paala Rahvamaja, Vastemõisa Rahvamaja), 1 raamatukogu, millel on 6 

struktuuriüksust (Olustvere, Suure-Jaani, Reegoldi, Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa), üks 

muuseum (Heliloojate Kappide Majamuuseum). Rahva- ja kultuurimajade juures tegutsevad 

aktiivselt erinevad ringid (laul, tants, näitlemine, pillimäng, käsitöö jm).  

Lisaks on vallas üks riigile kuuluv muuseum (Hüpassaare Majamuuseum) ning üks 

mittetulunduslikult tegutsev muuseum (Johann Köleri muuseum Lubjassaares). Suure-Jaani 

Kultuurimaja juures on lauluväljak. 

 

Vallas tegutsevad aktiivselt kodanikeühendused, kes on võimalikud partnerid valla kultuurielu 

korraldamisel. Suure-Jaani vallas on tegutsenud tuntud inimesi väga erinevatelt elualadelt – 

heliloojad, kunstnikud, kirjanikud, põllumehed, riigitegelased jt. 

 

Valla esindusüritus on Suure-Jaani Muusikafestival, kus meil on heaks partneriks Eesti Kontsert. 

 

Probleemid: 

1. Suure-Jaani Kultuurimaja (Kondase maja) hoone vajab remonti. 

2. Enamik kultuuriasutusi tegutseb hoonetes, mille soojapidavus on halb. 

3. Kultuuriürituste jaoks olulised hooned (kaks kirikut, tuletõrjetorn, Kappide ühingu maja, 

veetorn) on halvas seisus. 

4. Heliloojate Kappide majamuuseum vajab arendamist (nii sisult kui vormilt). 

5. Vallast sirgunud „suurkujusid” oleme liiga vähe kasutanud oma tuntuse suurendamiseks. 

6. Hoonete ülalpidamiskulud on liiga suured võrreldes kuluga sisulisele tööle. 

7. Sürgavere „ruumiprogramm” vajab otsustamist. 

 

1.4.3 Sport 

 

Suure-Jaani vallas on väga hea sportimisvõimaluste kättesaadavus – valla territooriumil on 

kokku kuus võimlat, üks ujula ning viiskümmend erinevat spordirajatist, tegutseb kolmteist 

spordiklubi. Valla poolt toetatakse nii spordiklubide tegevust kui ka rahvasporti. 

 

Vallas on ühtne spordisüsteem ja sporditöö koordineeritud juhtimine. Igal aastal koostatakse 

valla spordikalender. Tagatud on valla spordiürituste korraldamise finantseerimine, jätkatakse 

noortespordi optimaalset toetamist ning eelisarendamist. Valla noortel on võimalik osaleda vallas 

harrastatavate spordialade treeninggruppide töös. Vallas puudub ujula ning seetõttu on 

probleemne valla lastele ujumise algõpetuse andmine.  

 

Enamharrastatavatel spordialadel töötavad litsentseeritud palgalised treenerid. On kasutada 

kaasaegsed spordibaasid, mis võimaldavad läbi viia ka vabariiklikke esindusvõistlusi. Jätkamaks 

tugevaid sporditraditsioone ja edukat (noor)sportlaste ettevalmistamist on olemas vajalikud 

rahalised vahendid treenerite töö tasustamiseks ja täiendkoolituseks. Toetatakse vastavalt 

võimalustele klubide ja treenerite tulemuslikku tööd edukate sportlaste ettevalmistamisel. 

Toetatakse ka kohalikku initsiatiivi sportimisvõimaluste parandamiseks ja tervisespordiürituste 

korraldamiseks.  

 

Edasise arengu jätkumiseks on kavas parandada koolide ja teiste spordibaaside 

sportimistingimusi vastavalt kaasaja nõuetele. Eelkõige peetakse oluliseks Suure-Jaani 

Gümnaasiumi staadioni renoveerimist, et kujundada sellest Põhja-Viljandimaa esindusstaadion. 

Vajalik on valla koolihoonete juures asuvate staadionite ja külade spordiplatside korrastamine 

ning Tääksi Suusakeskuse arendamise jätkamine.  
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Nähakse vajadust jätkata valla terviseradade ning virgestusalade rajamist ja korrastamist. Seoses 

Suure-Jaani noortekeskuse vabaajaväljaku valmimisega on sobivad tingimused loodud ka 

noortele ekstreemspordiharrastajatele. Selleks, et arendada jalgrattasporti ning populariseerida 

jalgrataste kasutamist, on vaja jätkata kergliiklusteede rajamist. Piisavalt ei jätku rahalisi 

vahendeid piirkondlike spordirajatiste renoveerimiseks ning korrastamiseks. Alustatud on valla 

spordiehitiste ja –rajatiste passistamist, kõik sportimisrajatiste andmed on kantud ka 

spordirajatiste riiklikusse registrisse. 

 

 

1.4.4 Noorsootöö 

 

Suure-Jaani vallas on noorsootöö oluliseks peetav valdkond, mille peasuundadeks on kogu 

piirkonnas tehtava noorsootöö taseme ühtlustamine ja hea kvaliteedi tagamine, võimalikult 

mitmekesiste huvi- ja vabaajategevuste võimaluste loomine ning noorte teadlikkuse 

suurendamine ja aktiivne kaasamine lähtudes noorte tegelikest vajadustest, huvidest ja soovidest.  

 

Suure-Jaani vallas tegutseb eraldi vallavalitsuse hallatava asutusena Suure-Jaani avatud 

noortekeskus, mille koosseisu kuuluvad struktuuriüksustena Paala, Vastemõisa ja Sürgavere 

noortekeskus. Noorsootööd koordineerib spordi- ja noorsootöönõunik, kõigi noortekeskuste 

tegevust Suure-Jaani noortekeskuse juhataja ning lisaks juhendavad tegevust noortekeskustes 

noortejuhid. Suure-Jaani Noortekeskus on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige. 

 

Noortele on kättesaadavad mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse võimalused. Vald toetab 

kõiki spordi-, muusika- ja huvikoolides õppivaid lapsi. Et pakkuda noortele võimalikult 

erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, toetatakse erinevate noortega tegelevate ühenduste 

tegevust ja soodustatakse nende koostööd. Suure-Jaani vallas toetatakse projekte, mis on 

suunatud huvihariduse ja noorsootöö sisulisele ning materiaalsele arendusele ning lastele ja 

noortele. Oluline on valla toetus noorte suvelaagrite ja –ürituste programmi elluviimisel, 

sealhulgas toetatakse ka noorte töö- ja puhkelaagrite tegevust. Piirkonna noortel on väga head 

võimalused sportlikuks vabaajaveetmiseks, sest vallas on palju spordirajatisi ning valminud on 

rohkete võimalustega vabaajaväljak Suure-Jaani noortekeskuse territooriumil. 

 

Noorsootöö arendustegevuses on oluline noortekeskuste ruumiprobleemide lahendamine. Suure-

Jaani noortekeskuse hoone on tervikuna renoveeritud ning pakub väga palju erinevaid 

tegevusvõimalusi erinevatele huvigruppidele. Uusi ruume vajab kitsastes oludes tegutsev 

Sürgavere noortekeskus, samuti on vaja laiendada Vastemõisa noortekeskust. 

 

 

1.4.5 Turism 

 

Suure-Jaani vallal on geograafiliselt soodne asukoht Viljandimaa loode- ja põhjaosas. Soodne on 

lähedus Pärnuga, kus SPAdes ja sanatooriumides viibib palju välisturiste. Vabariikliku turismi 

sihtalade kava jaotuse järgi asub vald Jõemaa piirkonnas, kus soovitatakse arendada orduajaga 

seonduvaid turismitooteid. 

 

Olulised vaatamisväärsused vallas on Olustvere mõisa kompleks ja sealsed ekspositsioonid 

(puuhobuste kogu, topiste kogu, antiikmööbli kogu) ning teemakojad, Lõhavere linnamägi, 

heliloojate Kappide Majamuuseum, Mart Saare majamuuseum Hüpassaares, Lubjassaare 

talumuuseum, osa Soomaa Rahvuspargist, Suure-Jaani kirik, Suure-Jaani kalmistu, Lõhavere 

mõis, Lahmuse mõisakompleks, mälestusmärk Vabadussõjas langenuile, Suure-Jaani järv. 

Olustvere lossis asub ka turismiinfokeskus ning läheduses tähetorn Orion. Suure-Jaanis on 

turismiinfo materjalid kohvikus Arturi Juures. 
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Majutusteenust pakuvad OÜ Vimco Grupp, Energia talu, Arula Aidad OÜ, Vana Postimaja 

kodumajutus, Suurekivi Mõis OÜ, Tääksi Puhkemaja ja Sürgavere Spordihoone hostel. 

Suuremad toitlustuskohad on kohvik Arturi Juures, Suure-Jaani kohvik-külalistemaja, Olustvere 

lossikohvik, Vanaõue Puhkekeskus, Kõidama baar. 

 

 

1.4.6 Sotsiaalhoolekanne 

 

2014. aasta jaanuarikuu seisuga elab Suure-Jaani vallas 5541 elanikku, 65-aastaseid ja vanemaid 

elanikke 1195, sh üle 80aastaseid 305 elanikku.  

2014. aasta aprillikuu seisuga makstakse sotsiaalkindlustusameti andmetel peretoetust 989 

lapsele. 

Lastega peresid elab vallas 575, neist 1 lapsega peresid on 287, 2 lapsega 197, 3 lapsega 67, 4  

lapsega 16, 5 lapsega 7 ja 7 lapsega 1 pere.  

Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel saab pensioni 1870 isikut, neist vanaduspensioni 

ealisi, kellele makstakse pensioni  1348 isikut,  väljateenitud aastate eest ja teistel alustel 

pensioni saavaid isikuid on 7, töövõimetuspensionäre  473.  

Tööturu teenuseid kasutas 2013. aasta jooksul keskmiselt 96 inimest kuus, neist oli 

toimetulekutoetuse taotlejaid 21. 

Toimetulekutoetust maksti 2013. aastal 49 perele, neist lastega peresid oli 11.  

 

Raske ja sügava puudega lastele osutatakse heatasemelist teenust Viljandi Lasteabi- ja 

Sotsiaalkeskuses.  

 

Ööpäevaringset hooldusteenust eakatele osutatakse Lõhavere ravi- ja hoolduskeskuses, kus on 

väga head tingimused,  valla vahendite arvelt osutatakse teenust 16 hoolealusele. Hooldusteenuse 

vajadus kasvab koos talveperioodi saabumisega. 

 

Hooldusteenust ostetakse täiendavalt ka teistest hooldekodudest, kokku 14 isikule (Hellenurmes 

2, Kõpus 3, Viiratsis 2, Pärstis 1, Viljandi hoolekandekeskuses Viiratsis 1, Viiratsi Avitaris 2, 

Pilistveres 1, Viljandi  Jämejala osakonnas 1, Sõmerpalus 1). 

Koduhooldusteenuseid osutatakse 9 isikule (sh on kaks abivajadusega peret).   

 

Vallal on eluasemeteenuse osutamiseks puudus munitsipaalelamispindadest.  

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi 

osutamise ja määramisega seotud toimingute süsteem, mis peab tagama isiku või perekonna 

toimetuleku. 

 

Sotsiaalhoolekannet korraldab vallas omavalitsuse sotsiaalosakond, mille struktuuris on 

osakonnajuhataja, kaks sotsiaaltööspetsialisti ja üks avahooldustöötaja. Sotsiaalhoolekande 

teenust osutatakse Olustvere ja Vastemõisa teeninduspunktis.  

 

Sotsiaalhoolekande sihtrühmad: 

1. lapsed ja lastega pered; 

2. eakad (üksikvanurid, vanurite paarid);  

3. puuetega inimesed ja osalise töövõimega isikud; 

4. eestkoste- ja kasupered; 

5. lastekodust elluastuvad noored; 

6. töötud ja pikaajalised töötud; 

7. kinnipidamiskohast vabanenud jt. sotsiaalhoolekannet vajavad isikud. 
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1.4.7 Tervishoid 

 

Suure-Jaani vallas tagavad esmatasandi arstiabi neli perearsti, töötab hambaarst. Piirkonnas 

osutatava hambaraviteenuse osutaja koormus on suur, mistõttu on pikad järjekorrad.   

Suure-Jaanis töötab üks apteek. 

 

Valla territooriumil asub ja osutab teenust SA Tartu Kiirabi vältimatu abi kiirabibrigaad.  

Vallas tegutseb omavalitsusele kuuluv sihtasutus Lõhavere ravi- ja hooldekeskus, kus osutatakse 

statsionaarset hooldusravi teenust, hooldekoduteenust ja ambulatoorse hooldusraviteenusena 

koduõendus-hooldusteenust. Renoveeritud ja valminud juurdeehitusega oluliselt laienenud 

kaasaegses keskuses on 82 kohta, lisaks on võimalik pakkuda uudsena päevahoiu teenust ning 

erinevaid füsioteraapilisi protseduure kõigile patsientidele. Hooldusravi sihtgrupiks on 

patsiendid, kes vajavad õendusabi, kuna ei saa endaga iseseisvalt hakkama kroonilistest 

haigustest tingitud funktsionaalsete häirete ja/või puuete tõttu. 

 

Hooldekoduteenust osutatakse piirkonna eakatele ja puudega isikutele, kes ei tule iseseisva eluga 

kodustes tingimustes toime. 

 

Lahmuse Taastuskeskuses osutatakse soovijaile erinevaid teenuseid füsioterapeutiliste 

väikevahenditega ning erivajadustega lastele rehabilitatsiooniplaani kohaselt vajalikke  

taastusraviprotseduure. 

 

 

1.4.8 Avalik kord ja isiku turvalisus 
 

Suure-Jaani valla territooriumil Suure-Jaani linnas asub Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo 

Viljandi politseijaoskonna Suure-Jaani konstaablijaoskond. 2014. aastal töötas 

konstaablijaoskonnas 2 piirkonnapolitseinikku ja üks piirkonnavanem. Kolme politseiametniku 

teenindada on Suure-Jaani vald, Võhma linn, Kõo vald ja Kolga-Jaani vald.   Politseiametnike 

väikese koosseisu tõttu kaasatakse suurüritustel ja patrullitöös abipolitseinikke, keda on 

konstaablijaoskonna tööpiirkonnas kokku 6. Kokkuleppe kohaselt teostab iga 

piirkonnapolitseinik kuu jooksul väljaspool tööaega 1-2 korda patrulli õhtusel ja öisel ajal.  

 

Suure-Jaani konstaablijaoskonna ülesandeks on teenindada Suure-Jaani, Kõo ja Kolga-Jaani 

valda ning Võhma linna. Piirkonnas on olemas pidev teenindusvalmidus (viiel tööpäeval nädalas, 

korraldatakse piirkonnas patrullimist, menetletakse kriminaalasju, väärtegusid ja tegeletakse 

kriminaalpreventiivse tööga. 

Alates 2014. a septembrist koondatakse konstaablijaoskonnas spetsialist ning jaoskonnas puudub 

pidev kohalolek. Vastavalt võimalusele viibivad kohal olemasolevad piirkonnapolitseinikud. 

 

 

 
Joonis 5. Registreeritud kuritegude arv Suure-Jaani vallas 2004-2013. a. 
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2013. aasta kokkuvõtet ja eelnevaid aastaid kõrvutades on märgata vallas registreeritud 

kuritegude vähenemist. Vaatamata kuritegude vähenemisele, on siiski  põhjust muretsemiseks  

alkoholi tarbimisest tulenevate kuriteo toimepanijate osas, mille arvnäitajad  on suurenenud nii 

roolijoodikute kui ka kehalise väärkohtlemise osas. Läbi aegade on jätkuvaks probleemiks 

alkoholi tarbimine alaealiste poolt, mille  üldarvestuslikud näitarvud  on aastate lõikes kasvanud.  

 

Vallas on moodustatud mitmed ametlikud naabrivalvepiirkonnad. Antud valdkonnas suurenevat 

kasvu pole esinenud. Paljud kasutavad elamute ja piirkonna turvalisuse tagamiseks 

kaasaegsemaid tehnilisi lahendusi, kasutades valveseadmeid ja videokaameraid, mis ei nõua 

inimressurssi pidevat olemasolu kohapeal.  

 

Viljandi Maakohtu kriminaalhoolduse ametnike järelevalve all oli 2013. aastal  Suure-Jaani 

vallast 47 isikut. Kliendiprobleemideks on jätkuvalt alkoholism ja vähene sotsiaalne 

toimetulekuoskus. Enamasti on karistuseks tingimisi vangistus keskmise katseajaga 18 kuud, 

peamisteks põhjuseks mootorsõiduki korduvjuhtimine alkoholijoobes (31 isikut) või vargused (6 

isikut). Kui hooldusaeg suudetakse paljude isikute poolt seadusekuulekalt läbida, siis aja 

möödudes satuvad paljudel juhtudel uuesti seadusega vastuollu roolijoodikud.  

Narkoprobleemidega kliente Suure-Jaani vallas kriminaalhooldusel pole. 

 

Politsei praegustest struktuurimuudatustest tulenevalt vähendatakse piirkonnapolitseinike 

üldarvu ja sellega seos kaotatakse konstaablijaoskonnad. Politseiline tegevus valla territooriumil 

toimuvatele õigusrikkumistele on ette nähtud reageeriva  politseipatrullina Viljandist ja seetõttu 

pole Suure-Jaani konstaablijaoskond oma senise tegevuse ja isikkoosseisuga enam vajalik. 

Sellest tulenevalt on vallal vajalik omapoolse abina avaliku korra tagamiseks asulates ja linnas 

arvestada  turvakaamerate paigaldamise võimalusega ja nende ühendamise võimalusega Lõuna 

juhtimiskeskuse või Viljandi politseijaoskonna välijuhi käsutuses olevate mobiilsete seadmetega.   

 

1.4.9 Päästeteenistus 

 

Suure-Jaani valda teenindab Lõuna-Eesti Päästekeskuse Viljandimaa päästeosakonna Suure-

Jaani päästekomando. Komando koosseisu kuulub 21 päästeteenistujat (1 komandopealik ja 20 

valveteenistujat). Valveteenistus Suure-Jaani päästekomandos on korraldatud nelja 

valvevahetuse baasil, ühe vahetuse pikkus on 24 tundi. Igas valvevahetuses on tööl vähemalt neli 

meest, kellest üks on päästeametnik (avalik teenistuja), ametinimetusega meeskonnavanem. Kõik 

Suure-Jaani päästekomando meeskonnavanemad on lõpetanud SKA Päästekolledži Väike-

Maarja Päästekooli ja vastavad päästespetsialist III kutsestandardile. Päästjad vastavad vähemalt 

päästja I kutsestandardile, vanem- ja juhtivpäästjad päästja II kutsestandardile.  

 

Suure-Jaani päästekomando paikneb Päästeameti poolt renditud, OÜle Balti Bussiremont 

kuuluvas, renoveeritud ning päästekomando vajadustele vastavas hoones aadressil Oja 2b, 

Suure-Jaani. Komando kasutuses on 1 põhiauto Scania TLF 2700 „Kärmas Katariina”, 1 

paakauto Scania LB111S38 veemahutavusega 8000 l ning 1 suurendatud läbivusega metsa- ja 

maastikupõlengute kustutamiseks mõeldud tulekustutusauto GAZ 66 AC. Samuti on komando 

kasutuses ametiauto Citroen Berlingo ning järelveetav mootorpump Albin 900. 

 

Suure-Jaani päästekomando suudab olemasoleva koosseisu, tehnika ning varustusega pakkuda 

teeninduspiirkonnas vähemalt päästetööde baasteenust. See tähendab võimekust otsida 

kannatanuid, teostada tulekustutustöid või takistada tule levikut ka hingamiskõlbmatus ja/või 

kõrge temperatuuriga keskkonnas 2x20 minutit. Metsatulekahjude korral võimekus ilma 

lisajõududeta kustutada kuni 1 ha ning maastikutulekahjude korral kuni 5 ha suurust ala. 

Päästetööde teostamisel aidatakse inimesi evakuatsiooniteid mööda ohukeskkonnast väljumisel. 

Kui ei ole võimalik kasutada kehtestatud evakuatsiooniteid, kasutatakse kuni 9 meetri kõrguselt 

(kuni hoone kolmas korrus) inimeste evakueerimiseks redelit. Redeli abil tehakse kuni 9 m 
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kõrgusel kõiki päästetöid, mis on lubatud tööohutuse reeglistikuga. Teenuse osutamisel 

transpordiõnnetuste korral antakse kannatanule esmaabi, vabastatakse kannatanu sõidukist, 

likvideeritakse süttimisoht ja tagatakse liiklusohutus, vajadusel piiratakse ala ning võimalusel 

säilitatakse liiklus. Kasutatakse elektri- või sisepõlemismootoriga käitatavaid spetsiaalseid 

käsitöövahendeid koos lisavarustusega. Teenuse osutamisel antakse inimestele esmaabi ulatuses, 

mis aitavad säilitada elutähtsate organite talitluse. Meeskond suudab anda elustavat esmaabi 

ühele inimesele. Kasutatakse vahendeid hingamisteede avamiseks, kunstliku hingamise 

läbiviimiseks, verejooksu peatamiseks, jäsemete ja kaela fikseerimiseks ning inimese 

transportimiseks ohukeskkonnast täiendavaid vigastusi tekitamata. Komandol on võimekus 

teostada erinevate konstruktsioonide avamisi eesmärgiga päästa inimesi ja takistada kahju 

suurenemist. Samuti toestatakse konstruktsioone varisemisohu korral ning tehakse lammutustöid 

tulekahju leviku takistamiseks ja tule kustutamiseks. Lindude ja/või loomade päästes kasutatakse 

käsitöövahendeid ja redelit, mille abil päästetakse linnud ja/või loomad abitust seisundist (kinni 

jäämine, kõrgustesse või sügavustesse sattumine). Abistatakse suuremate lindude ja/või loomade 

püüdmisel. Õnnetuste korral siseveekogudel on komandol võimekus teostada päästetöid 

veepinnalt või vahetult selle alt kuni 1 meetri sügavuselt, kui kannatanu asub kuni 200 meetri 

kaugusel veekogu kaldast, või kandva jää (vähemalt 5 sentimeetrit) piirist. Korraga on võimalik 

päästa ja evakueerida veekeskkonnast kuni 3 kannatanut. Teenuse osutamisel antakse esmaabi 

uppuja elustamiseks.  

 

Loodusõnnetuse korral vabastatakse sõidutee sinna langenud esemetest või tehakse muud 

toimingud õnnetuse riski vähendamiseks (tähistatakse ohtlik koht, reguleeritakse või suletakse 

liiklus). Üleujutuse korral osutatakse abi inimeste ja vara evakueerimisel, vee pumpamisel, 

elektriga varustamisel võimsusega kuni 2 kW ja veetõkete rajamisel. Inimeste otsingutel 

osutatakse abi politseile, kui on täiendava inimressursi kaasamise vajadus. Otsingutel 

kasutatakse kantavaid vaatlus- ning sidevahendeid. Ohtlike ainetega seotud õnnetustel 

teostatakse sündmuskohal esmane keemialuure ja hinnatakse täiendava abi vajadust ohtlike 

ainete õnnetuse likvideerimiseks. Komandol on  võimekus teostada piiratud evakueerimist 

ohtlikust keskkonnast, kasutades suitsusukeldumise varustust. Naftareostuse sündmuskohal on 

piiratud iseseisev võimekus reostuse lokaliseerimiseks ning kogumiseks maismaal, kasutades 

käsitöövahendeid ning absorbeerivaid aineid. Suure-Jaani päästekomando on valmis abistama 

inimesi lihtsamate igapäevaste õnnetuste korral, kus kannatanu ei ole võimeline iseseisvalt 

ennast ohutusse olukorda viima. Situatsioonideks võib olla osaliselt või täielikult 

konstruktsioonide vms vahele kinni jäämine, traumadega seotud õnnetused jms.  

Eelpool kirjeldatud iseseisva tegutsemisvõime ammendumisel kaasatakse lisajõudusid teistest 

komandodest vastavalt kehtestatud väljasõiduplaanile.   

 

 

1.4.10 Külaliikumine 
 

1. jaanuar 2014 seisuga on valitud neliteist külavanemat kokku 30 külale. Külades on asutatud 

15 külaseltsi ja 1 seltsing, kelle kaasabil viiakse ellu erinevaid arengu- või ühistegevusi. 

Külamajasid on neli: Olustveres, Kuhjaveres, Tääksis, Ülde külas, külatoad on Sürgavere ja 

Kildu külas. Külaplatse on 15: Kootsis, Kuhjaveres, Olustveres (2 platsi), Üldes, Aimlas, 

Lemmakõnnus, Kildul, Kobruveres, Navestis, Reegoldis, Lahmusel, Taeveres, Vastemõisas, 

Metskülas. Külavanema või külaaktiivi eestvedamisel tehakse heakorratöid, korraldatakse 

huvipakkuvaid ühisüritusi ning osaletakse piirkondlikel ja maakondlikel koolitustel ning 

ühisüritustel.  

 

Vallas tegutseb kodanikeühendusi koondav Suure-Jaani valla külade ümarlaud, mis pole 

juriidiliselt registreeritud, kuid käib regulaarselt koos ja tegeleb oma arengu planeerimise ja 

juhtimisega. Ümarlaud koondab lisaks külaseltsidele ka teisi vallas tegutsevaid 

mittetulundusühendusi. Külaliikumist edendavaid ühendusi, kultuuri-, hariduse- ja 
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spordivaldkonnas tegutsevaid MTÜsid on kokku 2014. a seisuga 33. Vald toetab külaliikumist 

mittetulundusliku tegevuse toetamise korra kohaselt tegevustoetuse, projektipõhise toetuse ja 

projektide kaasfinantseerimisega.  

 

 

1.4.11 Välis- ja koostöösuhted 

 

Suure-Jaani vallal on koostöölepingud Ulvila linnaga (aastast 1991) ja Jokioise vallaga (aastast 

1992) Soomes, Ukrainka linnaga Ukrainas (aastast 2005) ja Hajnowka linnaga Poolas (aastast 

2005). Kõige aktiivsemalt suheldakse viimastel aastatel Ulvila linnaga ja Hajnowka linnaga. 

Koostöösuhted on Saare maakonna Pöide ja Mustjala vallaga. Vastavalt koostöölepingutele 

edendatakse kodanikevahelisi igakülgseid kohtumisi, noorte- ja perevahetust ning koostööd 

järgmistes valdkondades: kultuur, haridus, sport, keskkonnakaitse, sotsiaalelu, ettevõtlus. 

Lepingupoolte esindajad võtavad osa üksteise tähtpäevade tähistamisest ning kultuuri- ja 

spordiüritustest. 

 

Suure-Jaani vald teeb koostööd teiste Viljandimaa ja Eesti omavalitsustega, olles Viljandimaa 

Omavalitsuste Liidu (VOL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks.  

Suure-Jaani vald on järgmiste mittetulundusühingute liige: MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu;  

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus; MTÜ Viljandimaa Turism; MTÜ Eesti Mõisakoolide 

Ühendus ja MTÜ Koolituskeskus Vilko.  

 

 

1.4.12 Meedia- ja avalikud suhted 

 

Alates aastast 2000 antakse Suure-Jaanis välja valla ajalehte „Leole”. Aastatel 2000-2005 oli 

ajaleht kolme omavalitsuse - Suure-Jaani linna ja valla ning Olustvere valla – ühine leht. 

Toimetajaks on avalike suhete spetsialist. Leht jõuab tasuta valla iga pereni ja on loetav ka valla 

kodulehelt. 

 

Avalike suhete spetsialist kirjutab vallas toimuvatest suurematest ja üldisemat huvi pakkuvatest 

üritustest maakonnalehele või kutsutakse üritustel osalema maakonnalehe ajakirjanikke. Vallas 

toimuva suurima ürituse – Suure-Jaani Muusikafestivali – tutvustamiseks korraldatakse 

pressikonverents. 

 

Vallavalitsuse kodulehekülge toimetab samuti avalike suhete spetsialist. Allasutuste kodulehti 

toimetavad – osaliselt avalike suhete spetsialisti suunamisel – allasutused ise. 

 

Suure-Jaani vald – nagu enamus Viljandimaa omavalitsusi – kasutab 

dokumendihaldusprogrammi “Postipoiss”. Dokumente sisestab sekretär, kes jälgib ka 

dokumentidele vastamist. Dokumendihaldusprogrammi avalik osa avaneb valla kodulehel. 

 

1.5 TEHNILINE TARISTU 

 

 

1.5.1 Teed ja tänavad 

 

Suure-Jaani vallas on riigimaanteid 219 km, vallateid 172 km, sh kruusakattega teid 154 km, 

asfaltkattega teid 18 km. Erateid on valla territooriumil 289 km, sh avalikus kasutuses 19 km. 

Vallas on 11 silda, millest eravalduses on 4 silda. Suure-Jaani linnas on 19 km teid ja 5,7 km 

kõnniteid. 
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Talvist lumetõrjet on vallas teha ca 500 km. Lumetõrjet teostavad kohalikud ettevõtted ja 

füüsilisest isikust ettevõtjad. Lumetõrje kvaliteediga võib üldjoontes rahule jääda.  

Vajalik on välja ehitada kergliiklusteid, et tagada parem olukord liiklusohutuse valdkonnas. 

Teede ja tänavate rajamisel ning rekonstrueerimisel arvestatakse tiheasustusalal väljaehitatud 

ning toimiva ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.  

 

Arengukava lisana (Lisa 1 Teehoiukava) esitatud teehoiukava täpsustatakse iga-aastase 

teehoiukavaga, mis võetakse vastu volikogus. 

 

 

1.5.2 Ühistransport 

 

Suure-Jaani valla kui kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks on ühistranspordi arengu 

suunamine ja koordineerimine. Samuti on kohustuseks ühistranspordi infrastruktuuri objektide 

planeerimine, rajamine ja korrashoid. Vallasisene ja maakonnasisene ühistransport lähtub 

õpilaste kui suurima kliendigrupi vajadustest. Teiste kliendigruppide (töötajad, pensionärid) hulk 

on suhteliselt väike, mistõttu ühistranspordisüsteem ei rahulda nende vajadusi. Vajalik on 

sünkroonselt optimeerida ja korrigeerida bussimarsuute ja -graafikuid, arvestades töö- ja 

koolipäevade algus- ja lõpuaegadega. 

 

Valda läbib Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee, teenust osutab AS Elron. Valla territooriumil on 

Olustvere ja Sürgavere peatused. Seoses mahukate rekonstrueerimistööde lõppemisega on 

suurenenud raudteel lubatud liikumiskiirused ning raudteetranspordi kui ühistranspordiliigi 

kasutusmugavus valla elanike jaoks on paranenud. Oluline on ühitada graafikud 

bussitranspordiga, mis võimaldaks Suure-Jaani linna elanikel rongide saabumis- ja 

väljumisaegadel peatusesse jõuda. 

 

 

1.5.3 Telefoniside, infokommunikatsioon 
 

Telefoniside teenust pakub Suure-Jaani vallas peamiselt AS Elion. Võimalik on tarbida kõigi 

Eesti mobiilsidevõrkude teenuseid. Teatud piirkondades on mobiiltelefoni levi siiski puudulik, nt 

Aimla, Kuhjavere, Ülde, Kootsi, Vihi ja Tääksi küla territooriumil. Kõigis raamatukogudes on 

olemas internetiühendus, nende juurde on loodud AIPid, lisaks on WiFi ühendusega alad (vt ka 

punkt 1.4.2 Kultuur). 
 

Suure-Jaani valla probleemiks on tehnilistelt näitajatelt piisava ja hajaasustusaladele jõudva 

interneti kaasaegsete võimaluste kättesaadavus ja kvaliteedi ebaühtlus. 

 

 

1.5.4 Energeetika 
 

Energeetika teema all käsitletakse kütte, soojustuse ja tänavavalgustuse energiasäästuga seotud 

temaatikat. Kütteenergia kokkuhoid on valla finantsmajanduse oluline teema, mille teostamiseks 

suunatud investeeringud tekitavad pidevat säästu. Renoveeritud ja korrastatud hooned 

võimaldavad vähendada küttekulutusi. 

 

Olustvere katlamaja on üle viidud hakkepuidule, 2014. a viiakse taastuvale küttele üle ka Suure-

Jaani ning Sürgavere tsentraalkatlamajad. Küttetrassid vajavad renoveerimist. Soojavarustusega 

seotud probleemiks on kütte kõrge hind. Korrusmajade küttesüsteemide osas on suurim 

probleem, et süsteem on tasakaalustamata ning mõnes majas puudub ühtne kütmislahendus: 

mõned korterid kasutavad kättesaadavaid kütteviise, mõned on liitunud tsentraalküttega. 

Korrusmajades on suured energiakulud, sest majad on väljast soojustamata. Kaugkütte areng 

kavandatakse täpsemalt kaugkütte arengukavaga. 
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Tänavavalgustusel, valla suurel kulukohal, on mitu tähendust: pimedal ajal on valgustatud teedel 

ja tänavatel mugav liigelda ning liikuda, valgustatud ala on turvaline, valgustatus laiemas 

tähenduses ning kasutuses on oluline valla visiitkaart; huvitavalt ja hästi valgustatud piirkonnad 

ja kultuuriväärtuslikud objektid meelitavad turiste, läbisõitjaid ja külalisi peatuma, valgustatud 

objekte külastama. Suure-Jaani valla keskustes on tänavavalgustus olemas, kuid vajab osaliselt 

renoveerimist. Külakeskustes on osaliselt tänavavalgustus välja ehitamata.  

 

1.5.5 Ühisveevärk ja kanalisatsioon 

 

Suure-Jaani vald asub vahelduva pinnasereljeefiga Sakala kõrgustiku loodenõlval. Absoluutsed 

kõrgused jäävad 64 ja 84 meetri vahele, mistõttu trasside rajamine on keerukas ettevõtmine.  

 

Ühisveevärki varustavad tsentraalsed puurkaevud, kus joogivee kvaliteet on rahuldav, kaevude 

tootlus on piisav, probleemiks on normist suurem rauasisaldus. Põhjavee kasutamine toimub 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava alusel ning põhjaveeuuringute alusel. Ei ole ette 

näha põhjavee kasutamise ulatuslikku kasvu. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava vajab 

kaasajastamist. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Suure-Jaani linnas ja tiheasustusega aladel on SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi ning ühtekuuluvusfondi 

kaasrahastusega renoveeritud.  Väiksemate külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamisel kasutatakse võimalust lisarahastuse taotlemiseks SAlt KIK. 

 

 

1.5.6 Jäätmekäitlus 

 

Jäätmete kogumist korraldavad vallas AS Väätsa Prügila, AS Ragn-Sells, AS Cleanaway Eesti 

Keskkonnateenused. Ohtlike ja taaskasutatavate jäätmete kogumiseks on Jäätmejaam Pärakülas 

ning keskkonnajaam Olustvere alevikus. Vastemõisa tanklas ja keskasulas ning Sürgaveres on 

taaskasutatavate jäätmete kogumispunkt vanapaberi ja pakendijäätmete kogumiseks. 

Pakendijäätmete kogumiseks on konteinerid Metskülas, Vastemõisas, Kildul, Kobruveres, 

Vaalamäel, Lahmusel, Kõidamal, Mudistes, Üldes ning Suure-Jaani linnas. 

Suure-Jaani vald on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse (KEJHK) liige. MTÜ KEJHK on 

loodud korraldama omavalitsusüleste jäätmeküsimuste lahendamist ning koostööd 

toetusallikatest saadavate vahendite ökonoomsemaks ning optimaalsemaks kasutamiseks. 

Olulisemateks ühistegevuse väljunditeks on ühise jäätmevedaja leidmine konkursi korras kogu 

piirkonnale, ühise jäätmekava koostamine ning jäätmekogumis võrgustiku rajamine liikmetest 

omavalitsuste haldusterritooriumitele. Toimib korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmeveo 

piirkonnaks on määratud kogu Suure-Jaani valla haldusterritoorium. Jäätmeladestusalasid ega 

jäätmepõletustehaseid Suure-Jaani valla territooriumil ei ole.  

Probleemiks on korraldatud jäätmeveo keerukas korraldamine seoses hajaasutuse, nõrga 

teedevõrgu ja elamute ajutise kasutamisega ning vähene valmidus jäätmete nõuetekohase 

kõrvaldamise eest maksta. Muret teeb maanteeäärte ning puhkekohtade prügistamine ja kodune 

jäätmete põletamine. 

Likvideerimist vajavad vana jääkreostusobjekt Jaska külas ning paljud kasutusest välja langenud 

ning keskkonnaohtlikud hooned ja rajatised vallas. 

 

1.5.7 Loodusressursid, nende kasutamine 
 

Peamiseks kasutatavaks loodusressursiks on põhjavesi, mida kasutatakse majandus- ja 

joogiveena. Viimaste aastate majanduslik lähenemine ning tarbimise optimeerimine on 

vähendanud põhjavee tarbimist ning mõistliku kasutamise puhul ei ole ette näha selle 

vähenemist. 
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Põhjavett võetakse eratarbijate puhul 10…20 m sügavustest puurkaevudest. Sellise sügavusega 

kaevude vee omadused on muutlikud ning sõltuvad suuresti kaevu asukohast ja sanitaartsooni 

olemasolust. Vee kvaliteeti on vähe uuritud. Reeglina on see tarbijaid rahuldav. Suurimaks 

probleemiks on tiheasustusest ning lohakast majandustegevusest tingitud kaevude kaitsetsoonide 

olukord. 

Pinnavett ettevõtluses ei kasutata. Pinnavesi on kasutusel puhkemajanduslikult ning 

looduskeskkonna tasakaalu säilitamisel. Reeglina võib pinnavee olukorda lugeda rahuldavaks. 

Probleemiks on veekogude kinnikasvamine. Pinnavee kvaliteedi tagamiseks on vaja jätkuvalt 

tegeleda reostusallikate likvideerimisega. 

 

Riikliku tähtsusega maavarade maardlaid Suure-Jaani valla territooriumil ei ole. Maavaradest 

asuvad valla territooriumil Murru, Tohvri, Laninga liivamaardlad, Aimla, Tääksi Vesiveski, 

Tääksi kruusamaardlad ja Parika, Soosaare, Välgita turbamaardlad ning Tohvri savimaardla. 

Maavarade kaevandamine lubade alusel toimub Laninga liivakarjääris ja Tääksi kruusamaardlas.  

Seni kaevandatud karjäärid on rekultiveeritud.  

 

Uute varude kaevandamist on alustanud FIE Kristjan Saar Kusta kruusamaardlas. Turvast on 

mitmetes valla rabades. Turba kaevandamine toimub Parika turbarabas. Täiendavate turbarabade 

kasutuselevõttu ei ole ette näha. Ajalooliselt on Tohvril savi kaevandatud, kuid savivarude 

kasutuselevõtu võimalusi on vähe uuritud ning nende kasutamist ei ole algatatud ilmselt vähese 

tasuvuse tõttu.  

 

Mullastik on põllumajandusmaadel aktiivselt kasutusel. Täiendavaid aktiivseid meetmeid 

mullastiku kaitseks vaja ei ole. Sakala kõrgustiku lavajas-lainjal moreentasandikul on muld 

kõrge viljakusega. Domineerivad kamarleetmullad. Mullastiku lähtekivimiks on moreen. 

Olustvere ja Sürgavere piirkonda jäävad head põllumaad, mis soodustavad põllumajandust. 

 

Vallas asub kümme kaitseala/parki: Lahmuse park, Lõhavere park, Olustvere park ja Sürgavere 

park ning Lehtsaare looduskaitseala, Navesti Maastikukaitseala, Papioru maastikukaitseala, 

Parika looduskaitseala, Saarjõe maastikukaitseala ja Soomaa rahvuspark. Üksikobjektidest 

asuvad vallas Labidakivi, Lahmuse kivi, Lemmjõe tamm, Lepakose rändrahn, Linnamäe 

rändrahn, Murru pärnad, Paksu suurkivi, Rõngu kivi, Rõugu kivi ja Tammeveski kivi. 

  

Majanduslikult kasutatav mets on riigi- ja eraomanduses. Metsa kasutatakse 

metsamajanduskavade alusel. Suure-Jaani lähiümbruse mets on kasutusel eelkõige rohelise 

vööndi metsana, seda kasutatakse eelkõige puhkemajanduslikult ning lageraideid ei tehta. Suur 

osa metsast on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega. Täiendavaid 

piiranguid metsa kasutuse osas vaja pole. 

 

 

2. SUURE-JAANI VALLA ARENGUSUUNDADE JA VÕTMEVALDKONDADE 

STRATEEGILINE KIRJELDUS  

 

 

2.1 ARENGU ÜLDEESMÄRK, MISSIOON JA ARENGUVISIOON AASTAKS 2020 

 

Suure-Jaani valla kui sotsiaalse-, majandus-, kultuurilise ja looduskeskkonna arendamise 

üldiseks ülesandeks on: 

1. korrastada ja välja ehitada taristu;  

2. tagada soodne sotsiaalne- ja majanduskeskkond ettevõtjatele ja vallaelanikele; 

3. luua tingimused  stabiilse, piisava tööealise ja -võimelise elanikkonna olemasoluks; 

4. soodustada ühishuve arvestavat ja koosmeelset vallakodanike omaalgatuslikku tegevust. 
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Omavalitsuse roll on olla piirkonna peamine arendustegevuse suunaja, korraldaja ning kohaliku 

elu juhtija. Suure-Jaani valla peamine ülesanne on käsitletav omavalitsuse tegevuse 

missioonina:  
 

 Ajalooliselt välja kujunenud identiteedi ja kultuuriomapära säilitamine, propageerides 

elanike ühtekuuluvustunnet. 

 Kohaliku haldusterritoriaalse planeeringu kavandamine ja kinnitamine ning kohaliku 

sotsiaalse elukeskkonna kujundamine lähtuvalt säästva ja tasakaalustatud arengu 

põhimõtetest. 

 Suure-Jaani valla elanikkonna kvaliteetne teenindamine.  

 Kohaliku omaalgatuse stimuleerimine ja toetamine. 

 

Lähtudes valla arengu üldeesmärgist ja omavalitsuse tegevuse missioonist, on Suure-Jaani valla 

visiooniks: 

 

SOTSIAAL-MAJANDUSLIKULT EDUKAS, ARENEV, 

AJALOO- JA KULTUURITRADITSIOONIDE NING 

LOODUSVÄÄRTUSTE RIKAS TÕMBEKESKUS 

PÕHJA-VILJANDIMAAL 

 

 

2.2 ARENGU VÕTMEVALDKONNAD 
 

Suure-Jaani valla arengu olulisemateks väljakutseteks on tasakaalustatud struktuuri ning 

initsiatiivika elanikkonna osakaaluga rahvastiku, ajaloolis-kultuurilise omanäolisuse ning 

ühinemissünergia läbi majandusliku elujõu ja konkurentsivõime loomine, säilitamine ja 

suurendamine. 
 

Suure-Jaani valla arendamise võtmevaldkonnad: 

 

1. Sotsiaal-majanduslikku tõmmet omava aja- ja kultuurilooliselt tuntud turvalise 

elukeskkonna väljaarendamine. 

 

2. Valla majandusliku arenguvaru kasutuselevõtmine ettevõtluskeskkonna 

ligimeelitavuse suurendamiseks. 

 

3. Valla inimkapitali ning selle kogukondliku koosmeele ühishuvide arendamine.  
 

Toetavad ja läbivad meetmed: 

1. Haldussuutliku juhtimissüsteemi väljaarendamine. 

2. Vallasisese integratsiooni suurendamine kommunikatsioonivõrgustike (teed, tänavad, 

ühistransport, infotehnoloogia) edasiarendamise kaudu. 

3. Tasakaalustatud asustus- ja teenindusstruktuuri väljaarendamine. 

4. Valla omapära leidmine ja maine väljakujundamine. 

 

Valla arengukava võtmevaldkonnad esitavad seostatult valla arengu teemapõhised juhtivad 

eesmärgid ja tegevused, mis on vajalikud Suure-Jaani valla arenguvisiooni ja üldeesmärgi 

saavutamiseks. 
 

 

VÕTMEVALDKOND 1: Sotsiaal-majanduslikku tõmmet omava aja- ja kultuurilooliselt 

tuntud turvalise elukeskkonna väljaarendamine 



 
Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020 

 

24 

 

Valdkond 1.1 HARIDUS 

 

Eesmärgid 

1. Kvaliteetset haridust pakkuv, valla elanike ja ettevõtjate huve arvestav haridusasutuste 

võrgustik.  

2. Haridusasutuste hooned ja rajatised vastavad kaasaja turva- ja tervisekaitsenõuetele. 

3. Haridusasutuste inventar on kaasajastatud. 

4. Valla õpilastransport on optimaalselt korraldatud. 

5. Haridusasutuste omanäolisus ja hea maine on tagatud läbi süsteemse juhtimise ja 

õppekava arendusprotsessi. 

6. Haridusasutustes töötavad oma tööle pühendunud õpetajad ja töötajad. 

7. Tugisüsteemid erivajadustega lastele on läbimõeldud ja optimeeritud. 

8. Koostöö erinevate haridusasutuste vahel toimib vastastikuseid huve arvestaval viisil. 

9. Valla huvikoolis on võimalik õppida erinevate huvidega lastel. 

10. Teave valla haridusasutustest on kättesaadav igale soovijale. 

11. Suure-Jaani Gümnaasium pakub kvaliteetset gümnaasiumiharidust Põhja-Viljandimaal. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Laste sündivuse ja lasteaedade ning koolide suuruste ning eelarvete analüüsimine. 

Vajadusel haridusvõrgu korrastamine. 

2. Suure-Jaani lasteaia juurde sõimerühma ja aiarühma ruumide rajamine. 

3. Tääksi kooli lastehoiuvõimaluste loomine. 

4. Suure-Jaani gümnaasiumis õppivate majutust vajavate õpilaste toetamine. 

5. Lasteaedade hoonete korrastamine, ruumide ja mänguväljakute muutmine nõuetele 

vastavaks. Uute mängu- või liiklusväljakute rajamine. 

6. Suure-Jaani Kooli õppehoonete ja staadioni rekonstrueerimine ning kaasajastamine. 

7. Suure-Jaani Kooli juurde ujula rajamine. 

8. Koostöös Olustvere TMK-ga Olustvere Põhikooli ruumide remont ja kaasajastamine.  

9. Lahmuse koolihoone kompleksremondi toetamine. 

10. Olustvere TMK hoonete ja pargi renoveerimisele ja korrastamisele kaasaaitamine. 

11. Lasteaedade ja koolide õppevahendite kaasajastamine. 

12. Lasteaedadesse ja koolidesse nõuetele vastava inventari soetamine ja infotehnoloogia 

alase baasi arendamine. 

13. Õpilastranspordi korraldamine optimaalselt. 

14. Haridusasutuste arengukavade ja õppekavade koostamisel panna eriline rõhk asutuse 

omanäolisuse säilitamisele ja arendamisele. 

15. Erinevate õpilasi huvitavate valikainete kasutamine õppetöös. 

16. Soomaa Rahvuspargi ja RMK metskondade kaasamine keskkonnateadlikkuse 

arendamisel. 

17. Lasteaedade ja koolide personali täiendkoolituse jätkuv toetamine. 

18. Koolide ja lasteasutuste personali koosseisu optimeerimine. 

19. Õpetajate tunnustamisesüsteemi rakendamine ja arendamine. 

20. Tugisüsteemide ühtlustamine ja arendamine lasteaedades ja koolides. 

21. Suure-Jaani Gümnaasiumi propageerimine. 

22. Valla haridusasutuste ühisürituste arendamine. 

23. Huviharidusvõimaluste arendamine.  

24. Kaugemate piirkondade laste huviringidest osavõtu transpordiprobleemide 

lahendamine. 

25. Asutuste kodulehekülgede arendamine. 

26. Oma tegemiste kajastamine erinevates massiteabevahendites.  

27. Kohapealsete koolituste ja seminaride korraldamine koostöös haridusasutuste ja 

mittetulundusühingutega. 
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28. Olustvere TMK kujundamise toetamine üleeestiliseks rahvusvaheliselt aktsepteeritud 

kutseõppe- ja täiendkoolituskeskuseks. 

29. Lasteaiavõrgu korrastamine 2015. aastaks. 

30. Kildu õppekoha tegevuse üleviimine Vastemõisa. 

31. Koolihoonete energiatõhususe parandamine. 

32. Kildu koolihoonele ja Tääksi koolihoone kasutamata osale rakenduse leidmine. 

33. Andekate laste toetusfondi loomine koostöös ettevõtjatega. 

34. Huvikooli tegevuse laiendamine kunsti, spordi, muusika jm õppesuundadel. 

35. Suure-Jaani Gümnaasiumi arendamine koostöös Viljandi Gümnaasiumiga. 

 

 

Valdkond 1.2 KULTUUR 

 

Eesmärgid  

1. Suure-Jaani vald on mitmekülgset  kultuurilis-harivat tegevust pakkuv ja võimaldav 

piirkond. 

2. Vallas on optimaalne omavahel koostööd tegev kultuuriasutuste võrgustik. 

3. Kultuuriasutustes töötab kaasaegsetes töötingimustes motiveeritud personal. 

4. Suure-Jaani valla kultuuriobjektid on renoveeritud ja heas korras. 

5. Rahvakultuuri tähtsustamine ning traditsioonide hoidmine on prioriteetseteks 

valdkondadeks. 

6. Koostöö kultuurielu arendamisel erinevate huvigruppidega on heal järjel. 

7. Suure-Jaani valla kultuurilugu on kogutud ja hoitud. 

 

Tegevused/lahendused  

1. Kultuuriasutuste ruumidele maksimaalse rakenduse leidmine. 

2. Kondase maja terviklik rekonstrueerimine. 

3. Kondase maja parkla rajamine. 

4. Vastemõisa Rahvamaja hoone renoveerimine. 

5. Paala Rahvamaja renoveerimine. 

6. Heliloojate Kappide majamuuseumi II korruse renoveerimine. 

7. Hüpassaare Majamuuseumi renoveerimise toetamine. 

8. Kultuuritöötajate koolitamine ja täiendkoolitamine. 

9. Rahvamajade, kultuurimajade ja raamatukogude varustamine kaasaegse arvuti-, heli-, 

valgus- ja muu tehnikaga. 

10. Uute pillide ja vormirõivaste soetamine. 

11. Rahvakultuuriga tegelevatele kollektiividele rahvarõivaste soetamine. 

12. Kultuuriasutuste kulude optimeerimine. 

13. Suure-Jaani valla esindusürituste jätkuv korraldamine. 

14. Koostöö arendamine valla kultuuriasutuste vahel. 

15. Koostöö arendamine Suure-Jaani vallas tegutsevate mittetulundusühendustega. 

16. Koostöö jätkamine MTÜ’ga Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing. 

17. Koostöös MTÜ’ga Rahvusvaheline Artur Kapp´i Ühing J. Köleri 2 hoone 

renoveerimine Andekojaks. 

18. Asutuste kodulehekülgede väljatöötamine ja arendamine. 

19. Vallas asuvate kultuurimälestiste ja -objektide tähistamine. 

20. Koostöö Eesti Apostliku Õigeusu Kirikuga, Suure-Jaani kiriku hoone renoveerimise 

toetamine.  

21. Koostöö Eesti Evangeelse Luterliku  Kiriku Suure-Jaani Johannese kogudusega, kiriku 

ja kogudusele kuuluvate hoonete renoveerimise toetamine.  

22. Statsionaarsete näituseruumide leidmine. 

23. Suure-Jaani ajalootoa sisustamine. 

24. Puhkpillimuusika traditsioonide hoidmine ja arendamine. 
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25. Rahvatantsutraditsioonide arendamine noorte seas. 

26. Sürgavere Kultuurimaja ja Sürgavere Spordihoone ühendamine üheks asutuseks – 

Sürgavere Vabaaja Keskus. 

27. Pinkide paigaldamine valla väärikatele ja tunnustatud kodanikele. 

28. Madisepäeva lahingu 800. aastapäeva tähistamine. 

29. Suure-Jaani Muusikafestivali heatasemeline korraldamine koostöös Eesti Kontserdiga. 

30. Ühistegevuse igakülgne toetamine ja arendamine. 

31. Valla maine parandamine kultuurivaldkonna tegevuste kaudu. 

 

 

Valdkond 1.3 SPORT  
 

Piirkonnas tugevate ja mitmekülgsete sporditraditsioonide hoidmiseks on valdkonna arengu 

visioon sporditöös: 

Kõigil Suure-Jaani valla erinevate vajadustega elanikegruppidel on olemas tingimused ja 

võimalused spordiga tegelemiseks. 

 

Eesmärgid 

1. Kogu valla territooriumil on elanike vajadusi rahuldav korrastatud spordiobjektide 

võrgustik. 

2. Kõik spordiobjektid on passistatud ja kantud spordirajatiste riiklikusse registrisse. 

3. Piirkondlike, vabariiklike ning rahvusvaheliste võistluste, treeninglaagrite ning muude 

spordiürituste läbiviimine on heal tasemel ja inimeste huve arvestav. 

4. Erinevate spordiklubide, MTÜde ja vallavalitsuse vahel toimib vastastikku toetav 

koostöö. 

5. Valla esindusvõistkondadele tagab vallavalitsus sobivad tingimused. 

6. Kvalifitseeritud treenerid on motiveeritud ning täiendkoolitus on järjepidev. 

7. Valla sportlastel on aktiivsed piirkondlikud, vabariiklikud ja rahvusvahelised kontaktid. 

8. Valla noorte- ja harrastussportlaste tervislik seisund on hea ning järjepidevalt tegeletakse 

terviseedendusega. 

9. Tervisesport on populaarne ning harrastussportlaste arv suureneb. 

10. Operatiivne spordiinfo on kõigile huvitatutele erinevate meediavõimaluste abil 

kättesaadav. 

Tegevused/lahendused 

1. Suure-Jaani valla iga-aastase spordikalendri koostamine kõikide alade arengut silmas  

     pidades ja spordiürituste organiseerimine sellele vastavalt. 

2. Pidev eelarveliste vahendite olemasolu spordirajatiste ja -objektide korrastamiseks ja  

     vastavalt vajadusele uute objektide, sealhulgas terviseradade, rajamiseks. 

3. Koostöös spordiklubidega erinevate koolituste, õppepäevade, tervisespordiürituste ja  

     kampaaniate läbiviimine liikumisharrastuse ja terviseedenduse propageerimiseks. 

4. Koostöö ettevõtjate, spordiklubide ja lastevanematega noortespordi arendamiseks. 

5. Treenerite motiveerimine ja toetamine treenerilitsentsi omandamiseks. 

6. Tihe koostöö kehalise kasvatuse õpetajatega, treeneritega, spordiklubidega, spordikoolide  

     ja -alaliitudega sporditegevuse arendamiseks. 

7. Erinevate piirkondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste spordivõistluste ning 

treeninglaagrite organiseerimine.  

8. Valla spordirajatiste ja -objektide passistamine ja registriandmete pidev uuendamine. 

9. Noorte- ja harrastussportlaste järjepidev tervisekontrolli suunamine. 

10. Kergejõustikutraditsioonide taastamine ja arendamine. 

11. Suure-Jaani Kooli juurde ujula ehitamine. 

12. Suure-Jaani Kooli staadioni renoveerimine. 

13. Tennise välisväljaku rajamine. 

14. Tääksi suusaradade arendamine. 
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15. Olemasolevatele spordibaasidele optimaalse rakenduse leidmine.  

16. Spordiinfo pidev uuendamine ja operatiivne kajastamine erinevate meediavõimaluste 

abil.    

17. Ülde külasse tänavakorvpalliväljaku rajamine. 

18. Talispordi võimaluste parandamiseks vajaliku tehnika hankimine. 

19. Andekate noorte toetusfondi loomine koostöös eraettevõtjatega. 

20. Pearahasüsteemi rakendamine spordiklubidele. 

21. Suure-Jaani Gümnaasiumi spordisuuna arendamine. 

 

 

 

Valdkond 1.4 NOORSOOTÖÖ  
 

Valdkonna arengu visioon: 

Kõigil Suure-Jaani valla noortel on tingimused ja võimalused olemaks aktiivne, sportlik ja 

kultuurne noor. 

 

Eesmärgid 

1. Noored osalevad ise aktiivselt oma vaba aja korraldamises. 

2. Noortele oma vallas pakutav noorsootöö, sealhulgas huviharidus on tasemel ja noorte 

soove arvestav. 

3. Vallas on aktiivselt toimivad ja mitmekülgseid võimalusi pakkuvad noortekeskused.  

4. Toimiv suvine valla laste- ja noortelaagrite programm rahuldab erinevas eas noori. 

5. Koostöö lastevanematega, MTÜdega ja noorteorganisatsioonidega noorsootöö 

arendamisel on heal tasemel. 

6. Motiveeritud juhendajate leidmine noortele. 

7. Rahvusvaheliste sidemete arendamine noorsootöös. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Noorsootöösse kaasatud noorte arvu suurendamine. 

2. Piirkondadesse noorsootöötajatest liidrite leidmine. 

3. Koostöö parandamine koolide huvijuhtidega ja lapsevanematega. 

4. Noorteinfo parema leviku tagamine. 

5. Suure-Jaani valla noortevolikogu töö koordineerimine ja toetamine. 

6. Noorteühenduste tegevuse toetamine ja võimaluste leidmine noortejuhtide 

motiveerimiseks. 

7. Huvikoolides õppivate laste toetamine. 

8. Noorte õigusrikkumisi ennetavates preventiivsetes programmides osalemine. 

9. Erinevates noorteprogrammides ja -projektides aktiivne osalemine ja noorte 

omaalgatuse toetamine. 

10. Kaasfinantseeringuks piisavate vahendite leidmine noorsootöö tegevuste 

elluviimiseks. 

11. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega koostöö aktiviseerimine. 

12. Karjäärinõustamise teenuse ja tööelu tutvustavate tegevuste arendamine.  

13. Sürgavere ja Vastemõisa noortekeskuste ruumiprobleemide lahendamine. 

14. Noorsootöö arendamine Tääksi ja Ülde piirkonnas. 
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Valdkond 1.5 SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

 

 

SOTSIAALHOOLEKANNE 

 

Eesmärgid 

1. Suure-Jaani vallas on tagatud kõigile sotsiaalhoolekande sihtrühmadele sotsiaalne  

turvalisus ja toimetulek. 

2. Kättesaadavad on kaasaegsed, iseseisvat toimetulekut soodustavad sotsiaalhoolekande- ja  

tervishoiuteenused. 

 

Tegevused /lahendused  

Lastega pered ja noored 

1. Valla koolides tasuta koolitoidu ja töövihikute tagamine.  

2. Kõikides valla koolides koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse võimaldamine. 

3. Koolist väljalangemise vältimiseks koolide ja lastevanematega koostöö tegemine.   

4. Haridusasutuste, lastevanemate ja kasuperede koolitusprojektide toetamine. 

5. Lastekodust elluminevate noorte haridustee jätkamiseks ja elu alustamiseks koostöö        

tegemine lastekodudega.  

6. Noorte perede toetussüsteemi väljatöötamine.  

7. Alaealiste lapsevanemate nõustamine ja toetamine. 

8. Paljulapseliste perede ühenduse loomine vallas. 

 

Eakad ja puudega inimesed    

1. Suure-Jaani linna sotsiaal- ja tervisekeskuse väljaehitamine koostööpartneritega (sh  

          vajalikud ruumid perearstidele, ämmaemandale, füsioterapeudile, koolitervishoiu ja   

          koduõendusteenuse korraldamiseks ning teiste  vajalike sotsiaalteenuste  

          arendamiseks). 

2. SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse laiendamine, kvaliteetse statsionaarse ja 

ambulatoorse  hooldusteenuse ning hooldekodu teenuse osutamine  ja uute 

hooldusteenuste arendamine. 

3. Abivajajatele munitsipaalelamispindade võimaldamine. 

4. Eakate vabatahtlike organisatsioonide loomise ja tegevuse toetamine valla  

          eelarvest. 

5. Eakatele ja puudega isikutele võrdsete võimaluste loomine asjaajamisteks    

           vallamajas (vallavalitsuse hoonesse lifti ehitamine).  

6. Vastemõisa rahvamajas pesemisvõimaluste loomine elanikkonnale kasutamiseks. 

7. Kliendi vajadustel põhinevate ja toimetulekut soodustavate avahooldusteenuste  

          osutamise laiendamine (Sürgavere, Olustvere, Vastemõisa), sh  toidu kojuviimise  

           korraldamine  koolide sööklate baasil. 

8. Eakatele ja puudega isikutele kodust toimetulekut toetavate teenuste pakkumine. 

9. Sotsiaaltranspordi teenuse arendamine koostöös teiste omavalitsustega.  

10. Puudega isikute tööturule naasmiseks koostöö tegemine töötukassaga.  

11. EELK Suure-Jaani Johannese kogudusele kuuluvas päevakeskuses kodus elavatele   

                  erivajadustega noortele päevakeskuse teenuse loomine. 

12. Lõhavere elamus väiksema abivajadusega isikutele eluasemeteenuse võimaldamine 

ja hooldekeskusega koostöö arendamine toitlustusteenuse saamiseks. 

13. Koostöös MTÜdega vajalike abiteenuste arendamine. 

 

Töötud ja pikaajalised töötud   

1. Koostöös tööturuameti ja kolmanda sektoriga projektide elluviimine töötute,  

pikaajaliste töötute ja kinnipidamiskohtadest vabanenud isikute aktiviseerimiseks,  

koolitamiseks  ja nende elukvaliteedi parandamiseks. 
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2. Kohalike ettevõtetega koostöö tegemine tööjõuvajaduste väljaselgitamiseks ja  

vajalike töötajate tööle rakendamiseks. 

3. Arendada koostööd valla asutustega ja külaliikumistega töötutele töövõimaluste 

loomiseks,  valla heakorratöödes osalemiseks ning parema toimetuleku tagamiseks. 

 

TERVISHOID 

 

Eesmärgid 

 

1. Suure-Jaani linna esmatasandi tervishoiuteenuse osutamiseks sotsiaal- ja tervisekeskuse 

ehitamine  koos ujulaga. 

2. Lõhavere ravi- ja hooldekeskusega elanikkonnale vajalike uute teenuste (toetatud elamine  

jne) väljatöötamine.  

3. Lõhavere ravi- ja hooldekeskuses patsiendile/kliendile parima võimaliku elukvaliteedi 

saavutamiseks või säilitamiseks kvaliteetsete teenuste osutamine. 

4. Suure-Jaani vallas on tervislik elukeskkond, arenenud terviseedenduslik tegevus ja vajalik  

    arstiabi kõigile kättesaadav. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse teenuste pidev arendamine.  

2. Personali kvalifikatsiooni tõstmine. 

3. Kvaliteetsete teenuste osutamine.  

4. Eakatele ja abivajajatele päevase õendusteenuse osutamine.  

5. Hoolealustele võimetekohase ja meelepärase tegevuse võimaldamine.  

7. Perearstide tegevuse toetamine ravikindlustusega hõlmamata isikutele raviteenuste 

osutamisel.  

8. Elanikkonna hulgas haiguste ennetamiseks ja tervise edendamiseks koostöö tegemine  

mittetulundusühendustega, spordi- ja noorsootöötajatega, külaseltsidega. 

       9. Tervisekeskuse rajamine Suure-Jaani. 

 

Valdkond 1.6 TEED, TÄNAVAD JA ÜHISTRANSPORT 

 

Eesmärk 

Suure-Jaani vallas on kaasaegne ja kvaliteetne, kogu piirkonna vajadusi arvestav teedevõrgustik 

ja ühistranspordikorraldus. 

 

Tegevused/lahendused  
1.Toimub sihipärane investeerimine infrastruktuuriobjektidesse (teed, tänavad vastavalt 

teehoiukavale, tänavavalgustus). 

2. Iga-aastase teehoiukava koostamine, mille alusel teostatakse jooksvalt teede 

renoveerimis- ja parandustöid. 

3. Teede tolmuvabaks muutmine nii valla tiheasustusega aladel kui ka koostöös 

Maanteeametiga riigimaanteedel. 

4. Teemaade piiritlemine, omandi täpsustamine ja registris fikseerimine. 

5. Kergliiklusteede ehitamine. 

6. Bussiootekodade paigaldamine. 

7. Teede märgistamine, suunaviitade paigaldamine. 

8. Erinevate sihtgruppide ja paikkondade vajadusi arvestava ühtse ühistranspordikorralduse 

(ühis-, õpilas-, sotsiaaltransport) toimimise tagamine kogu valla territooriumil.  

9. Raudteejaamadesse bussiliikluse tagamine. 

10. Üldkasutatavate teemaade tagasiostmine omanikelt. 

11. Suure-Jaani Kooli ja staadioni juures autode parkimisprobleemi lahendamine. 
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Valdkond 1.7 ELAMUMAJANDUS 

 

Korrastatud ja piisav elamufond on valla rahvastiku stabiilsuse alus, mistõttu on valdkonna 

arengu visioon: 

Suure-Jaani vallas on kaasaegne ja piisav elamufond ning sobivad võimalused oma kodu 

loomiseks noortele peredele.  

 

Eesmärgid 
1. Korrusmajad on korrastatud ja muudetud energiatõhusaks.  

2. Munitsipaalelamufond on renoveeritud.  

3. Uutes individuaalelamurajoonides on tagatud kaasaegsete kommunikatsioonide  

      kättesaadavus. 

 

 

Tegevused/lahendused  
1. Korteriühistute moodustamise toetamine.  

2. Valla omandis olevate, kuid omavalitsuse jaoks mittevajalike korteriomandite  

     võõrandamine. 

3. Munitsipaalelamufondi perspektiivse vajaduse ja arendamise kava välja töötamine. 

4. Munitsipaalhoonete ja elamute välisilme korrastamine, energiaauditite teostamise      

     toetamine ja korraldamine. 

5. Elamualade planeerimine kaasaegse elukeskkonna kvaliteedi nõuetele vastavate  

     kommunikatsioonidega. 

6. Elamualade detailplaneeringute koostamine vastavalt üldplaneeringule koostöös 

     omanike ning arendajatega.  

7. Valla kodulehel info avaldamine elamuarendusalade kohta. 

8. Olemasolevate kasutusotstarbe muutmist vajavate hoonete renoveerimine  

     munitsipaalelamufondiks. 

9. Tegeleda heakorrastamata kinnistute omanikega ning tagada kontroll kinnistute     

     hooldamise üle vastavalt heakorraeeskirjale. 

10.Hoonete renoveerimine ja energiatõhusaks muutmine, taastuvenergia võimaluste parem      

      kasutamine. 

      11. Vastemõisa kaugküttepiirkonna loomiseks auditi läbiviimine. 

 

Valdkond 1.8 KESKKOND 

 

Keskkonna miljööväärtus, keskkonnapuhtus, säilitatud looduslik mitmekesisus, samuti 

heakorrastatud linn, küla, kortermaja või ühepereelamu on väärtusliku elukeskkonna tunnused, 

mistõttu on valdkonna arengu visioon: 

Aastal 2020 on Suure-Jaani vald heakorrastatud ja meeldiva elukeskkonnaga ning säästva 

arengu põhimõtteid järgiv piirkond. 

 

Eesmärgid 

1. Valla üldkasutatavad haljasalad on hooldatud. 

2. Toimib kaasaegne ja keskkonnasõbralik, kõiki valla ettevõtteid, asutusi ja majapidamisi  

haarav heakorra-, veemajandus- ja jäätmekäitlussüsteem.  

3. Reostusallikad on likvideeritud, toimib looduskeskkonna jätkusuutlik kasutus ning  

tagatud on loodusväärtuste säilimine.  

4. Tagatud on veekogude hea seisund.  

5. Valla arenguks vajalikud maad on munitsipaliseeritud. 
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Tegevused/lahendused  
1. Haljasalade inventariseerimine ja vastava andmebaasi  pidev täiendamine. 

2. Suure-Jaani linna haljastuskava väljatöötamine ja linna haljastamine selle alusel. 

3. Haljasalade rekonstrueerimisprojektide ja teostamise tellimine lähtuvalt valla 

haljastusalastest prioriteetidest. 

4. Hooldustöid teostavatele firmadele ühtsete nõuete väljatöötamine. 

5. Vallas asuvate kalmistute hooldamine.  

6. Heakorrastatud kaunimate kinnistute omanike tunnustamine. 

7. Säästva arengu põhimõtteid ning haljastusalast teavet propageerivate ürituste ja 

institutsioonide toetamine. 

8. Kõigile elanikkonna gruppidele suunatud keskkonnateadlikkust suurendavate tegevuste 

toetamine. 

9. Suure-Jaani jäätmejaama tegevuse edasiarendamine. 

10. Jäätmepunktide täiustamine Olustveres, Sürgaveres ja Vastemõisas. 

11. Taaskasutatavate jäätmete kogumispunktide võrgustiku laiendamine vastavalt 

jäätmekavale. 

12. Jaska ABT ja kasutuseta objektide jääkreostuse likvideerimine. 

13. Maavarade kaevandamisel tegevuse keskkonnasäästlikkuse jälgimine. 

14. Kasutusest välja langenud puurkaevude sulgemine. 

15. Munitsipaalpaisjärvede saneerimisprojektide koostamine ja teostamine. 

16.  Järvede ääres olemasolevate supluskohtade korrastamine.  

17. Kanalisatsiooni rajamine Mart Saare majamuuseumile Hüpassaares.  

18. Suure-Jaani järvele Kondase silla rajamine. 

19. Lagunevate hoonete ja korrastamata kinnistutega tegelemine. 

20. Kasutusest välja langenud ja keskkonnaohtlike rajatiste lammutamine. 

 

 

Valdkond 1.9 TURVALISUS 

 

Eesmärgid 

1. Suure-Jaani vallas on ametkondlike pädevuste ja elanike hulgas tehtava ennetustegevuse 

mõjul tagatud üldturvalisuse hea tase. 

2. Elukeskkonna parandamise ja ohtude miinimumini viimise tagajärjel on  elukeskkond 

muutunud ohutumaks ja inimsõbralikumaks. 

3. Päästeteenistuse ennetustööle suunatud tegevuse tagajärjel on ühiskond teadlik 

ümbritsevatest ohtudest ja inimesed käituvad ohte ennetavalt ning kaaskodanikke toetavalt. 

 

Tegevused/lahendused  

1. Valla pädevusse kuuluvate avalikku korda reguleerivate õigusaktide väljatöötamine ja  

koostöös politseiga nende rakendamine. 

2. Koostöö aktiviseerimine ametkondade ja poliitikutega politseisüsteemi korrastamiseks. 

3. Tänavavalgustuse väljaehitamine avalikes kohtades (bussipeatused, külakeskused jms).  

4. Avalikus kasutuses olevate alade heakorrastamine ning valgustamine, turvakaamerate 

paigaldamine. 

5. Valla toetuste maksmine abipolitseinike patrullteenistuse rakendamiseks ja avalikku  

korda kaitsvate politseiametnike premeerimiseks.  

6. Alaealistele alkoholi kättesaadavuse vähendamine ja narkomaania leviku ennetamine. 

7. Koostöös elanikkonnaga naabrivalvega hõivatud piirkondade loomine. 

8. Koostöös politseiga liikluskorralduskava väljatöötamine. 

9. Hädaolukordadest tingitud reostuskoormuse vältimiseks reageeritakse tekkinud ohtudele  

pädevalt. 

10. Suure-Jaani  Päästekomando tegevusele ja arengule kaasaaitamine. 

11. Koostöös päästeteenistusega vallas ohtliku olukorra riskianalüüsi teostamine ja  
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tegevusplaanide koostamine.  

12. Päästeteenistuse info põhjal veehoidlate ja hüdrantide korrashoiu ja nendele juurdepääsu 

tagamine ning teede olukorra parandamine. 

13. Õppepäevade ja teavituskampaaniate korraldamine, tuleohutusnõuete, ilmastikust  

tulenevate ohtude ja nende ennetamise võimaluste selgitamine ja omavastutuse osakaalu  

teadvustamine. 

14. Meedia osakaalu suurendamine elanikkonna turvalisuse alase teadlikkuse tõstmiseks:  

artiklid valla lehes „Leole” ja info valla veebilehel. 

 

 

 

 

 

VÕTMEVALDKOND 2: Valla majandusliku arenguvaru kasutuselevõtmine 

ettevõtluskeskkonna ligimeelitavuse suurendamiseks. 

 

 

Valdkond 2.1 ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENG 

 

Arvestades piirkonna suhteliselt madalat ettevõtlusaktiivsust, on tegevusvaldkonna 

arenguvisioon: 

Suure-Jaani vallas on välja arendatud kaasaegne ning keskkonnasäästlik elu- ja 

ettevõtlustegevuseks vajalik taristu. 

 

Eesmärgid 
1. Tihealade vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud ja rajatud vastavalt Suure- 

      Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavale. 

2. Standarditele vastav joogivesi on kättesaadav ka hajaasustatud alade elanikele. 

3. Kvaliteetne ja kaasaegne interneti püsiühendus ja telefoniside on kättesaadav kõigile    

     valla elanikele. 

4. Toimivad kaasaegsed ja keskkonnasõbralikud, energiatõhusad küttesüsteemid. 

5. Silmas pidades kvaliteetse elukeskkonna ja miljööväärtuse säilimist on oluline piirkonna  

     teemaplaneeringute koostamine, mis piiritleb ja suunab ettevõtluse arengut     

     keskkonnasäästlikult ning arvestades piirkonna erinevate looduslike ning  

      infrastruktuuriliste eeldustega. 

6. Piirkonna haritav maa on aktiivses kasutuses, põllumajandustootmine on  

     spetsialiseerunud, tegeletakse ka alternatiivse põllumajandusega. 

7. Ettevõtluskeskkonna arendamine lähtub Suure-Jaani valla ettevõtluse arengukavast    

      aastateks 2012 – 2020. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Koostöös potentsiaalsete ettevõtjatega tegeletakse ettevõtlusalade ettevalmistamisega –  

keskkonnamõjude uuringud, planeeringute kehtestamine, taristu väljaarendamine. 

2. Kogu valla territooriumil arvestatakse ligipääsuteede, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide  

rekonstrueerimisel ning ehitamisel ettevõtjate vajadustega. 

3. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli baasil pakutakse efektiivset, ettevõtjate  

vajadusi arvestavat täiendkoolitust.  

4. Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja vajadusel uute     

rajamine väljaspool reoveekogumisala paiknevates külades (sh Kobruvere, Munsi,    

Navesti, Tääksi, Ülde jt). 

5. Kõikide olemasolevate veevarustussüsteemide, millega varustatakse rohkem kui 50  

elanikku, vastavusse viimine joogivee direktiivi kvaliteedinõuetega. 

6. Võimaluste loomine kvaliteetse joogiveega varustatuse parandamiseks hajaasustusega  
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piirkondades. 

7. Tuletõrje veevõtukohtade rajamine, rekonstrueerimine ja viidastamine. 

8. Reostusallikate likvideerimine Pärnu alamvesikonna veemajanduskava meetmeplaani 

alusel. 

9. Valla energeetika sektorarengukava/ tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine. 

12. Kaugküttesüsteemide renoveerimine ja katlamajade ümberehitus odavamate kütteliikide 

kasutamiseks. 

10. Munitsipaalhoonete lokaalsüsteemide renoveerimine küttekulude optimeerimiseks. 

11. Olemasoleva hoonestuse energiatõhususe tõstmine ja võimalikult  

        laialdasem kohaliku taastuva energia kasutamine. Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse  

        katlamaja üleviimine pelletiküttele. 

12. Traditsioonilise põllumajanduse ja maaelu maine tõstmine ning Eesti maatoidu  

       populariseerimine. 

13. Kvaliteetse ja kaasaegse lairiba- ja valguskaablivõrgu rajamine. 

 

Valla tegevused ettevõtluse ergutajana 

1. Vald on huvitatud ühisprojektide koostamisest ettevõtjatega, ettevõtjate projektides  

osalemisest, informatsiooni vahendamisest, koostööst ettevõtlust arendavate 

organisatsioonidega. 

2. Vald töötab välja ettevõtjate toetamise/soodustamise põhimõtete süsteemi. 

3. Vald kogub arengusuundadest lähtuvalt ettevõtlusalase andmebaasi (vabad krundid, 

rendipinnad, kommunikatsioonid, kaardimaterjal jms). 

4. Vald käivitab tegevusi, mis arendavad edasi Suure-Jaani  ja sõpruslinnade (valdade) 

ettevõtjate vahelisi otsekontakte.  

5. Ettevõtlusalase sektorarengukava rakendamine.  

6. Vallas ettevõtluse arendamisega tegeleva spetsialisti ametikoha loomine. 

 

Valla ettevõtjatele soovitatavad tegevused  

1. Vallas tegutsevad ettevõtted on taotlenud ja saanud abi odavamate sisendite/ ressursside 

leidmisel, nende väärtustamisel Eestis ja uutele turgudele sisenemisel. 

2. Mitmed vallas tegutsevad ettevõtted tegelevad rahvusvahelistumisega, selleks taotletakse 

ja saadakse turundusabi, et edukamalt siseneda välisturgudele. 

3. Mitmed vallas tegutsevad ettevõtted osalevad välismessidel. 

4. Paljud valla ettevõtjad tegelevad tehnoloogilise uuenemisega: kaasatakse innovaatilisi 

äriideid,  ollakse arendusvõimelised,  tootlikkus kasvab. 

5. Paljud vallas tegutsevad ettevõtted on huvitatud ja tegelevad kvalifitseeritud spetsialistide 

ja arendustöötajate värbamisega. 

6. Paljud vallas tegutsevad ettevõtted koolitavad oma töötajaid ja kasutavad ettevõtete 

nõustamisteenuseid. 

7. Paljud vallas tegutsevad ettevõtted tegelevad keskkonnasäästlike tehnoloogiate 

arendamisega, uute tehnoloogiate rakendamisega (investeeringutoetused ja töötajate 

koolitus). 

 

 

Valdkond 2.2 TURISM 

 

Valdkonna arengu visioon: 

Suure-Jaani vald on atraktiivne nii sise- kui välisturistidele. 

 

Eesmärgid 

1. Suure-Jaani vald on tuntud loodus- ja kultuuriturismi sihtkoht.  

2. Valla vaatamisväärsused on korrastatud ja hooldatud ning meid külastavate turistide arv 

on kasvanud. 
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Tegevused/lahendused 

1. Koostöö jätkamine MTÜga Viljandimaa Turism, osaledes reklaamtrükiste väljaandmisel, 

koolitustel ja messidel.  

2. Piirkonna turismiettevõtjate koostöö arendamine.  

3. Turismialase koostöö jätkamine MTÜga Rohelise Jõemaa Koostöökogu. 

4. Valla esindusürituste korraldamise jätkamine (Suure-Jaani Muusikafestival, Hüpassaare 

laulupäev jt), toetatakse ka erinevatele sihtgruppidele mõeldud ürituste (kalapüügivõistlused, 

jäärajasõit, võistlus Vanad Olümpiaalad jms) korraldamist.  

5. Valla peamisi turismiobjekte tutvustavate infomaterjalide väljaandmine. 

6. Valla peamiste turismiobjektide infostendidega tähistamine. 

7. Turismiobjektide juurde viivatele teedele täiendavate viitade paigaldamine. 

8. Oluliste turismiobjektide pidev hooldamine, sh Suure-Jaani kalmistul piirkonna 

suurmeeste haudade korrashoidmine. 

9. Atraktiivsete kultuuri- ja ajaloomälestiste ning turismimajanduse sihtkohtade             

väljaarendamine: Eesti Apostliku Õigeusu Peetruse Pauluse Kiriku Suure-Jaani kirik, Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese kirik, kirikuaed ja kalmistu, Soomaa 

rahvuspark, Olustvere mõis, Vanaõue Puhkekeskus, Tääksi Õnniste krossirada, RMK Sakala 

puhkeala, Suure-Jaani järveümbruse puhkeala, Lubjassaare talumuuseum, Mart Saare 

majamuuseum Hüpassaares, Lahmuse mõis ja Lahmuse vesiveski, Suure-Jaani Vana 

Postimaja, Tääksi Suusakeskus. 

10. Suure-Jaani suurkujudega seotud ettevõtmiste arendamine. 

11. Suure-Jaani ajaloo- ja kultuuriväärtusega hoonete kasutamine mainekujunduses. 

 

 

VÕTMEVALDKOND 3: Valla inimkapitali ning selle kogukondliku koosmeele ühishuvide 

arendamine. 

 

Valdkond 3.1 KÜLALIIKUMINE 

 

Kasutamaks senisest enam Suure-Jaani ühisvalla mainelist tuntust ning selle teenuseid, elukestva 

õppe võimalusi, kogukondlikku üksteise toetamist ning mitmekesise agara seltsitegevuse 

eeliseid, on tegevusvaldkonna arengu visiooniks:  

Suure-Jaani vallas on aktiivne külaliikumine ja seltsielu, mis tugineb kohalikul identiteedil, 

traditsioonidel ning kogukonna ühtsusel ja vastutustundel.  

 

Eesmärgid 

1. Külaliikumine ja muu mittetulunduslik tegevus on kaardistatud ja haarab kogu Suure- 

Jaani valla territooriumi. 

2. Külaliikumist juhib valla külade ümarlaud, mis on registreeritud, aktsepteeritud, toetatud  

ja toimiv mittetulundussektorit ühendav ühendus.  

3. Suure-Jaani vallas on vastu võetud külavanemate statuut, enamikus külades tegutsevad  

külavanemad, liikumine on arengukavas ja sektoriaalsetes arendusdokumentides 

eesmärgistatud, talle on stabiilne vallaeelarveline toetus.  

4. Külaliikumine ergutab elanike oma valla tunnet ja toetab valla positiivse maine  

kujundamist. 

5. Külade kaupa ja külaüleselt toimiv külaliikumine teeb koostööd teiste 

mittetulundusühendustega ja sulandab ühte põlvest põlve Suure-Jaani kandis elanud  

inimesi siia kanti elama tulnutega. 

6. Külaliikumine on omavalitsusega ja ettevõtjatega partnerlussuhetes.  

7. Mittetulundussektor on alustanud piirkonniti ja valdkonniti elanikele, ettevõtjatele ja  

omavalitsusele lepingute alusel vajalike teenuste pakkumist. 

8. Omavalitsus ergutab, tunnustab ja toetab külaliikumist ja külaliikujaid piisavalt. 

9. Noored on külaliikumisest informeeritud ja tegevustesse kaasatud. 
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Tegevused/lahendused  

1. Külaliikumise andmepanga loomine. 

2. Külaseltsidele väljatöötatud korra alusel iga-aastase tegevustoetuse ning projektidele 

kaasfinantseeringu maksmine. 

3. Mittetulundusühingute ümarlaua juriidiline määratlemine ja tegevuse eesmärgistamine. 

4. Külavanema statuudi järgimine ning külavanemate valimine kõigis valla külades. 

5. Külade heakorrastamine (sh viidastamine), heakorrakonkursside läbiviimine. 

6. Kooskäimiskohtade (külaplats, -maja) parendamine ja haldamine. 

7. Aasta Küla valimine ja külaliigutajate tunnustamine. 

8. Koostöö valla- ja riigisiseste ning piiriüleste ühendustega. 

9. Kogukonnateenuste vajaduse kaardistamine ja teenuste pakkumine. 

10. Õppepäevade ja -reiside korraldamine, küla-, pere-, spordi-, rahvakalendri- jms päevade 

läbiviimine. 

11. Külaliikumise info kajastamine valla kodulehel, ajalehes jm infokandjates, külade 

infolisti loomine, kord aastas külade lehe väljaandmine. 

 

 

Valdkond 3.2 INIMRESSURSI ARENG 

 

Valdkonna arengu visioon: 

Suure-Jaani valda iseloomustab töövõimelise elanikkonna hea tööhõive, kvaliteetsed 

elukestva õppimise võimalused, pidev inimressursi areng. 

 

Eesmärgid 
1. Suure-Jaani valla elanike arv stabiliseerub, väärtustatakse peresid. 

2. Toimib aktiivne seltsitegevus, väärtustatakse haridust, toetatakse kodanikeühenduste 

tegutsemist ja ühistegevust. 

 

Tegevused/lahendused  

1. Sünnitoetuste ning huvikoolitoetuste maksmise jätkamine. 

2. Külaliikumise ja seltsitegevuse toetamine, elukestva õppimise ja haritud 

inimeste väärtustamine. 

3. Võimaluste loomine koostöös vallas asuvate haridusasutuste ja tegutsevate 

mittetulundusühingutega täiend- ja vabahariduse omandamiseks. 

 

 

Valdkond 3.3 VÄLIS- JA KOOSTÖÖSUHTED 

 

Vallaasutuste ning juhtimisorganite avatud ning laiapõhjalised koostöösuhted toimivad valla 

siseselt, maakondlikult, riigi tasandil ning välismaal, mistõttu on valdkonna arengu visioon: 

Suurvald Suure-Jaani on suhtlusaldis ning soodsale koostööle avatud.  
 

Eesmärgid 
1. Suure-Jaani vald on tuntud ka Eestist kaugemal ning meie inimestel, sh noortel on  

rahvusvahelise suhtlemise kogemus. 

2. Vallast suuremate piirkondade koostööd eeldavate tegevuste korraldamiseks  (turism,   

jäätmemajandus jm) osaletakse omavalitsuste või erinevate sektorite ühistegevuses. 

 

Tegevused/lahendused  
1. Sõlmitud koostöölepingute täitmise jätkamine ja laiendamine, viies koostöö koolide,  

teiste valla allasutuste ja mittetulundusühingute tasandile, kaasates suuremat hulka  

inimesi. 



 
Suure-Jaani valla arengukava 2012 - 2020 

 

36 

2. Teiste omavalitsustega koostöö jätkamine ja mittetulundusühingute töös osalemine.  

3. Vajadusel liitumine koostööorganisatsioonidega või uute mittetulundusühingute  

asutamine. 

 

 

Valdkond 3.4 MEEDIA- JA AVALIKUD SUHTED 

 

Eesmärk 

Vallal on hea imidž, mis tõstab siin elavate inimeste enesehinnangut. 

 

Tegevused/lahendused  
1. Jätkatakse valla ajalehe väljaandmist ja tagatakse selle tasuta jõudmine iga valla pereni.  

2. Kaasatakse valla tegijate hulgast uusi lehele kirjutajaid. 

3. Koolitatakse ja tunnustatakse valla lehele kirjutajaid. 

4. Jätkatakse valla esindusürituste (Suure-Jaani Muusikafestival, puhkpillimuusika päev,   

valla laulu- ja tantsupidu) läbiviimist. 

5. Iga viie aasta tagant arvamusuuringu läbiviimine valla maine ja selle muutumise  

väljaselgitamiseks. 

6. Valla kodulehe edasiarendamine. 

7. Allasutuste kodulehtede toimetajate koolitamine, et tagada nende iseseisev toimetulek  

toimetamisega. 

8. Ärgitatakse allasutusi, kellel kodulehte veel ei ole, kodulehti looma. 

9. Valla dokumendiregistri otsingu osa parandamine. 

10. Vallavalitsuse ja -volikogu töö läbipaistvamaks muutmiseks otsuste ja  

määruste menetlejate poolt kommenteeritud eelnõude avalikustamise korraldamine valla   

dokumendiregistris enne nende istungil arutamist. 

 

 

Valdkond 3.5 JUHTIMINE JA HALDUSSUUTLIKKUS 

 

Valdkonna arengu visioon: 

Suure-Jaani valda iseloomustab positiivne maine, hea haldussuutlikkus, tegus 

omavalitsusasutus ning säästlik, kuid arendav finantsjuhtimine. 

 

Üldpoliitilised põhimõtted 

Valla arengus on keskne roll kohaliku omavalitsuse võimuorganitel. Vallavolikogu on 

omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel. Vallavalitsus on kohalik omavalitsusüksus, 

vallavolikogu moodustatud täitevorgan. Volikogu ja valitsus koostavad ja viivad ellu 

arengukava, samuti teevad kogu valda puudutavaid otsuseid. Seetõttu lasub avalikul võimul suur 

vastutus vallas toimuva ees. 

Kohaliku omavalitsuse tegevuspõhimõtted:  

1. Otsused langetatakse demokraatlikult, arvestades võimalikult paljude kohalike elanike 

tahet ja huve. 

2. Tegevus on avalik, otsused argumenteeritud, ametnike vastutus konkreetne. 

3. Vallavalitsuse töö on otstarbekalt korraldatud. 

4. Ametnikkond komplekteeritakse pädevatest, vastutustundlikest ja arenemisvõimelistest 

spetsialistidest. 

5. Vallaelu juhtimiseks tehakse aktiivset koostööd seltside, ühingute jt 

kodanikeühendustega ning võimalikult paljude erinevate huvigruppide esindajatega. 

6. Valla juhtimisel lähtutakse tasakaalustatud arengu põhimõtetest, seades esiplaanile 

üldised huvid. 
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7. Kvaliteetse ja asjatundliku teenuse osutamiseks tegelevad ametnikud järjepidevalt 

enesearendamisega täiendkoolituse kaudu. 

8. Pidevalt aktualiseeritakse valla arengudokumente, koostatakse valdkondlikke 

arengukavasid (sotsiaalvaldkonnas, spordivaldkonnas, kultuuri-, külaliikumise ning 

seltsitegevuses jne) ja jälgitakse nende täitmist, analüüsitakse valla asutuste põhimääruste 

vastavust seadustele ning nende järgimist.  

9. Koostatakse teehoiukava ja teedevõrgu pikaajaline arengukava.  

10. Analüüsitakse ühistranspordisüsteemi ning kujundatakse selle tulemusi arvestades välja 

optimaalne ühistranspordisüsteem.  

11. Koostatakse energeetika arengukava.  

12. Kaasajastatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. 

 

Eesmärgid 

1. Valda iseloomustab positiivne imago, kõrge haldussuutlikkus, toimiv efektiivne 

vallavalitsus ning tõhus finantsjuhtimine. 

2. Tagatud on munitsipaalasutuste töö tõhusus. 

3. Vald areneb arengukavas kavandatud tegevusi ja prioriteete järgides ühtse strateegia 

alusel. 

4. Maakasutus on optimeeritud ning vastab valla arenguvajadustele, toimib tasakaalustatud 

asustus- ja teenindusstruktuur. 

5. Valla erinevates piirkondades on tekkinud kogukonnatunne. 

 

Tegevused/lahendused 

1. Spetsialistide ja hallatavate asutuste juhtide osalemine ametiülesannete täitmisega 

seonduvatel koolitustel. 

2. Hallatavate asutuste töö analüüsimine ja koosseisude optimeerimine. 

3. Ettevõtjatele atraktiivse ettevõtluskeskkonna loomine. 

4. Valla üldplaneeringu koostamine. 

5. Valla maineürituste kontseptsiooni väljatöötamine. 

6. Inimsõbraliku elukeskkonna loomine. 

7. Elanike jaoks oluliste avalike teenuste kvaliteetne pakkumine. 

8. Vallasisese koostöö tõhustamine erinevate sektorite vahel osapoolte kaasamise kaudu. 

9. Vajalike arengukavade koostamine ja muutmine koos vastava valdkonna asjatundjate 

ning huvilistega. 

10. Koostöös sideoperaatoritega võimaluste leidmine sidelahenduste (internet, telefon) 

ühenduse kvaliteedi parandamiseks hajaasustusega piirkondades. 

11. Valda tutvustavate trükiste (sh valla raamat) ja meenete väljatöötamine ja tellimine. 

       12. Hoonepõhine lähenemine munitsipaalasutuste töö korraldamisel. 

 

Arengukava finantsplaani elluviimise põhimõtted:  

 

1. Arengukava määrab põhijoontes pikaajalise investeeringute plaani, mis sisaldab       

järgnevate aastate investeeringuid. Arengukava korrigeeritakse igal aastal, mille käigus 

valmib ka detailsem investeeringute kava järgmiseks aastaks. 

2. Vald kasutab pikaajalisi laene ainult arengukavas toodud investeeringute   

finantseerimiseks.  

3. Tagatakse investeeringute stabiilsus ja järjepidevus.  

4. Prioriteetideks on:  

1) Pooleliolevate projektide lõpetamine. 

2) Projektide finantseerimine, kus valla osalus toob kaasa kaasfinantseeringu. 

3) Projektide kohandamine Euroopa Liidu rahastamisprojektide võimalustega. 

4) Isetasuvate projektide finantseerimine. 

5) Lasteaialastele ja kooliõpilastele kaasaegse kasvu- ja õpikeskkonna loomine.  
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Finantsjuhtimise põhimõtted:  

 

1. Investeeringute kavas on lähtutud valla eelarve olemasoleva tulubaasi kujunemise 

struktuurist;  

2. Uute laenude võtmisel lähtutakse kandva põhimõttena sotsiaalse ja tehnilise 

infrastruktuuri arendamisest;  

3. Arengukava elluviimiseks kaasatakse erinevaid katteallikaid 

(rahvusvahelised/siseriiklikud abiprogrammid, riigieelarve, erakapital jms).  

 

 

 

 

 

3. ARENGUKAVA RAKENDAMINE JA TÄITMISE SEIRE 

Oluline on vältida arengukava ja tegevuskavade kujunemist formaalseks dokumendiks. Selleks 

tuleb teostada asutuste sisekontrolli ning volikogu ja vallavalitsuse konstruktiivset koostööd.  

 

Arengustrateegia rakendamise kontroll ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes valla 

järgneva aasta eelarve koostamisele. 

 

Kindlasti tuleb saavutada dokumendi perioodiline uuendamisvõime, millesse kaasatakse nii 

vallavolikogu liikmed kui vallavalitsuse ametnikud, hallatavate asutuste töötajad ja piirkondade 

elanikud. Tähtis on koordineerida tegevused valdkondlike arengukavade, munitsipaalasutuste ja 

territooriumite arengukavade koostamisega, samuti koostöö naaberomavalitsuste ja asjakohaste 

valitsusasutustega nii maakonnas kui riigi tasandil. Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise 

käigust koostatakse igal aastal kirjalik ülevaade seletava kokkuvõtliku tekstina, mille üheks 

osaks on vallaeelarve kasutamise aruanne arengukavas püstitatud tegevuste täitmise 

elluviimisest. 

 

Arengukava ja tegevuskava täitmise aruanne esitatakse enne 1. oktoobrit toimunud viimasel 

volikogu istungil. Ettepanekuid menetletakse vastavalt valla arengukava menetlemise korrale. 

 

Arengukava ajakohastamise käigus kaasajastatakse valla olukorda iseloomustavad faktandmed 

ning olukorrast tulenevad probleemide püstitused, hinnatakse arengustrateegia elluviimise 

edukust ja toimunud edasiminekut, vajadusel täpsustades arengueesmärke ja -ülesandeid. 

Seejärel seatakse järgneva aasta tegevuseelistused ning koostatakse ja täpsustatakse valla 

lähiaasta(te) tegevuskava. 

 

4. SELETUSKIRI INVESTEERINGUTE KAVALE AASTATEKS 2012-2020 

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on arengukava aluseks vallaeelarve 

koostamisele ning investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite 

taotlemisele, sõltumata nende allikast. Arengukava on samuti aluseks laenude võtmisele. 

 

Omavalitsuste eelarvelised vahendid on investeeringute tegemiseks reeglina piiratud ning 

investeeringute planeerimisel arvestatakse eelkõige projektipõhise lisafinantseeringuga muudest 

allikatest. Seetõttu on arengukava investeeringute kavas objektide lõikes planeeritud 

finantsvahendid suuremad kui valla prognoositav omatulude maht võimaldab. Projektitaotluste 
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esitamisel on vajalik tõestada objektide prioriteetsust ning valmisolekut selle omapoolseks 

finantseerimiseks. Investeerimiseks võimaliku eelarvemahu ületamisel otsustatakse täiendav 

finantseerimine laenude abil vallavolikogu poolt igal konkreetsel juhul eraldi. 

 

Valla prioriteetsete objektidena pööratakse erilist tähelepanu lisavahendite taotlemisele Suure-

Jaani Kooli hoonete ja staadioni renoveerimiseks, Suure-Jaani kultuurimaja remondiks, Suure-

Jaani Tervisekeskuse rajamiseks (koos ujulaga), Vastemõisa rahvamaja renoveerimiseks, 

kergliiklusteede rajamiseks ning vallale kuuluvates hoonetes energiasäästu edendavate projektide 

elluviimiseks.  

 

Nimetatud objektid pakuvad olulisi teenuseid suurele osale valla elanikest ning seetõttu püütakse 

nende võimalikult kiireks lõpuleviimiseks taotleda rahalisi lisavahendeid eelkõige riigieelarvest, 

kuid ka Euroopa Liidu Struktuurifondidest ning siseriiklikest fondidest. Kõigi objektide puhul 

alustatakse töödega ainult tingimusel, kui nimetatud hoonete remondiks, rekonstrueerimiseks või 

ehitamiseks on eraldatud täiendavaid vahendeid. Vastasel juhul jaotatakse valla omavahenditest 

planeeritud summa valla eelarve koostamisel lähtudes iga konkreetse aasta võimalustest ja 

vajadustest. 
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Lisa 1               TEEHOIUKAVA       
 

Kergkatte ehitus riigi omandis olevatele teedele ning 

riigi omandis olevate teede ja tänavate rekonstrueerimine 

 

24115 Tallinna tn Suure-Jaani linnas 

24116 Suure-Jaani – Olustvere tee koos kergliiklusteega 

24122 Mudiste – Tääksi 

24126 Sürgavere keskuse tee koos kõnniteedega 

24123 Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani 

24127 Mudiste-Kobruvere (Sürgavere-Kobruvere) 

24150 Viljandi-Metsküla  

24215 Metsküla Kildu 

24107 Võhmassaare-Jälevere 

 

Kergliiklusteede ehitus 

24116 Olustvere-Kõidama 

57       Suure-Jaani – Lahmuse 

24124 Kobruvere – Vastemõisa 

24127 Sürgavere-Sürgavere rtj. 

 

Kergkatte ehitus vallale kuuluvatele tänavatele ja 

teedele Suure-Jaani linnas 

 

7600024 Pihlaka pst. 

7600022 Pargi 

7600002 Aia 

7600028 Ringpuiestee 

7590106 Sõpruse   

7600035 Supeluse 

7600025 Põllu 

7600033 Sepa 

7600001 Aasa 

7600032 Sangari (ühendus noortekeskusega)  

 

Olemasoleva A/B ja kergkatte rekonstrueerimine 

 

8700001 Vastemõisa-Vaiassaare 

8700004 Vastemõisa – Pöörandi 

8700020 Vastemõisa tee 

8700015 Pärdi- Liivaku 

5450031 Turu 

5450033 Kungla 

5450035 Kaare 

5450032 Tiigi 

5450001 Müüri 

5450004 Päikese 

5450005Põllu 

5450011 Mesila 

5450014 Talli 

7590101 Staadioni 

7590022 Kõidama-Lõhavere 
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7590020 Lõhavere-Taevere 

7590108 Aia 

7590110 Kirsi 

7590112 Õuna 

7590109 Pargi 

Reegoldi kaalukoda-Võhma-Viljandi mnt. 

7590006 Taevere-Navesti 

7600014 Lembitu pst. 

7600023 Pärnu tn. 

7600013 Lasketiiru 

7600031 Ruusi tee 

 

Kruusakattega teede remont 

 

8700001 Vastemõisa-Vaiassaare 

8700004 Vastemõisa-Pöörandi 

8700002 Poolaka-Kuura 

8700006 Saksatoa-Tireoja 

8700014 Õhatu-Kildu 

8700013 Söödi-Pärnaoidu    

7590024 Reegoldi-Olustvere tee 

5450053 Oru- Kurnuvere- Tääksi 

5450057 Kibaku-Kuhjavere 

5450059 Killese-Venesilla- Aimla tee 

5450060 Saarepeedi-Lapardi 

7590001 Tahkesoo 

7590002 Vihiküla – Turu 

7590016 Põhjaka-Undissaare 

7590025 Kilu tee 

7590006 Taevere-Navesti 

7590004 Paasioja-Paemurru 

7590026 Lahmuse-Jaburi 

7590022 Kõidama-Lõhavere 

7590003 Paksuõue-Paemurru 

7590028 Mähkküla-Väljaotsa 

7590036 Nuutre-Taburi 

7590051 Jaanisoo 

7590049 Tällevere-Nõmme 

7590045 Adoni-Leppoja 

7590046 Käspre-Kildu 

7590034 Vingisaare-Väljaotsa 

7590042 Kassi-Juurika 

7590021 Pärnaalliku-Taevere 

7590007 Navesti-Tedrenurme 

7590050 Õunaaia 

 

Olemasoleva A/B ja kergkatterekonstrueerimine ning kruuskattega teede remont on toodud 

piirkonniti. Tööd riigiteedel, kergkatte ehitus ja kergliiklusteede ehitus on 

pandud pingeritta. 

Kevadisel teede ülevaatusel võib teehoiukavas tulla ette muudatusi, mida kajastab 

iga-aastane teehoiukava.  

Arengukava juures olevat teehoiukava täpsustatakse  iga-aastase teehoiukavaga, mis võetakse 

vastu volikogus. 


