Põltsamaa valla haridusvõrgu alternatiividele esitatud ettepanekud.
Ettepanekute kirjaviis on muutmata.
Jrk Esitamise kuupäev
Esitaja
nr ja dokumendiregistri
reg number
1.
09.09.2020
Aiki Ani
10-3/2020/1482-1

2.

14.09.2020
10-3/2020/1536-1

Marge Pajula

Ettepaneku / vastuväite sisu

Läbivaatamise tulemus
(arvestada/mitte arvestada)

Ettepanek:
Tere lugesin koolivõrgu parandamis 3
alternatiivi kuna minu laps käib ja paljude
teiste vanemate lapsed käivad Pisisaare
Algkoolis, siis mina kui lapsevanem nende
3alternatiividega nõus ei ole meie koolis on
küll vähe õpilasi, kuid lasteaia pere on suur
näiteks see aasta läks lasteaiast kooli 3 last
nad on harjunud ära oma kooliga,
õpetajatega ja koolikaaslastega. meie koolis
on pikapäeva rühm kus laps saab õppida
oma järmise päeva õppimised ära või oodata
bussi või oma vanemaid millal järele
tullakse, mis on meie koolis väga suur
pluss.
1. Üks raha koht on pussiliiklus, miks
lapsed koolis käia pussiga ei saa vanemad
peavad vedama. 2. Teien koht
hooldekodude juured ehitamine kas tõesti
vanurid viivad elu edasi Neid kokku
hoidmiskohti on küll mille peale mõelda
mitte minna haridusasutste kallale,kärpige
oma palkasid see on kokkuhoid!!!!!!!
Ettepanek:
Mina ei ole sellega nõus, et Lustivere
Põhikoolis kolm viimast klassi ära tahate

Mitte arvestada.
Seoses Põltsamaa valla haridusvõrgu
ümberkorraldamisega on vajalik kogu
valla bussiliikluse vajadustega vastavusse
viimine.
Tagatakse turvaline ja vajadustele vastav
võimalus kooli ja koju saada.
Pikapäevarühmas viibimise võimalus
tagatakse lastele ka uues koolis.

Mitte arvestada.

3.

05.10.2020
10-3/2020/1682-1

Adavere PK
hoolekogu

kaotada. Need ei ole piisavad põhjused, et
need klassid ära kaotada. Mingi ruumi ikka
leiab kuhu see klass teha. Praegu on nad
hakkama saanud, pole mingid mured olnud.
Minu tütar on selle kooliga ja õppetööka
väga rahul. Mina ei ole nõus, et minu tütar
kahe klassi pärast peab jälle kooli vahetama.
Lapsi tuleb sinna kooli juurte kogu aeg.
Enamus tuleb linna koolist. Jõgevalt või
Põltsamaalt. See on teile mõtlemis koht, et
jätate Lustivere Põhikooli ikkaki
9.klassiliseks. Lapsevanemad oma murega.
Ettepanekud:
1. Toetame alternatiivi nr 3.
2. Peame õigeks jätta ühtseks asutuseks
Adavere kool ja lasteaed.
3. Teeme ettepaneku, et Põltsamaa
Gümnaasiumi osast saaks Jõgeva
Riigigümnaasiumi õppekoht.

Seoses Põltsamaa valla haridusvõrgu
ümberkorraldamisega on vajalik kogu
valla bussiliikluse vajadustega vastavusse
viimine. Tagatakse turvaline ja
vajadustele vastav võimalus kooli ja koju
saada.

4. Luua Põltsamaa Valla Põhikool ja
kuulutada selle kooli juhi kohale konkurss.
Luues Põltsamaa valla põhikooli, jäävad
lasteaiad põhikoolide osaks, ega pole vaja
neid lahutada. Lasteaiad ja koolid pandi
kunagi kokku just kokkuhoiu
saavutamiseks. Puurmanis te seda teete,
samas seal, kus kooli ja lasteaia koostöö ja
ühine
hingamine on paigas, hakkate toimivat
süsteemi lõhkuma. Ärge seda tehke!

4. Mitte arvestada. Praeguses etapis
pole kõne all eraldi valla põhikooli
loomine.

2. Mitte arvestada. Erinevad asutused
saavad koostööd teha.
3. Mitte arvestada. Selle ettepaneku
osas ei ole haridus- ja
teadusministeeriumiga konkreetseid
läbirääkimisi peetud.

5. Peame vajalikuks, et enne volikogu
esimest lugemist on hoolekogudel võimalik
tutvuda muudatuste- ja
parandusettepanekutega. Seda selleks, et
olla kindel, et
ettepanekuid haridusvõrgu
ümberkorraldamiseks ja arvamusi
alternatiivide kohta ka arvesse võetakse.
Kui pakutud ettepanekuid ja arvamusi pole
arvestatud, siis soovime argumenteeritud
vastuseid, mis oleksid selged ja
arusaadavad.

4.

5.

07.10.2020
10-3/2020/1693-1

09.10.2020
10-3/2020/1711-1

Riina Valdmets

Pisisaare AK
hoolekogu

Ettepanek:
Minu ettepanek on: lisaks PÜG-le ja
Puurmanile KAKS 1.-6.kl õppekohta.

Ettepanek:

5. Mitte arvestada.
Seaduses pole öeldud, millises etapis
peab hoolekogu arvamuse ärakuulamine
toimuma, aga praktikas ei saa hoolekogu
ära kuulata, kui volikogu pole lõplikult
otsustanud, millist varianti tema näeb
tulevikus toimima hakkavat. Peale seda,
kui volikogu on I lugemisel otsustanud,
et nüüd saadab eelnõu koolidele,
hoolekogudele, õpilasesindustele
arvamuse andmiseks, saab rääkida PGS-s
sätestatud ärakuulamiskohustusest.
Muidu pole ärakuulatavatel võimalik
oma nõusolekuid ja vastuväiteid esitada,
sest ei tea volikogu argumente.
Mitte arvestada.
Üks õppekoht peaks lisaks Põltsamaa
õppekohale veel jääma 9- klassiliseks,
kus saaks väiksemas koolikeskkonnas
põhiharidust omandada.
Mitte arvestada.

Pisisaare Algkooli hoolekogu on end Pisisaare õppekoha alles jätmine ei ole
ümberkorraldamise alternatiividega ning põhjendatud, sest 78% õpilastest õpib
nende plusside ja miinustega kurssi viinud ja oma piirkonnakoolist väljaspool.
leiab, et ükski antud kolmest variandist ei ole
hea plaan, mida asuda pakutud kujul ellu
viima.

Põhjendus:
Pisisaare Algkooli hoolekogu on end
ümberkorraldamise alternatiividega ning
nende plusside ja miinustega kurssi viinud ja
leiab, et ükski antud kolmest variandist ei ole
hea plaan, mida asuda pakutud kujul ellu
viima.
Pisisaare Algkoolis toimub õpe liitklassides,
kuid mingil juhul ei saa seda nimetada
miinuseks. Tänapäevase kaasava hariduse
kontekstis on ka linnakoolis üht klassi õpetav
õpetaja olukorras, kus õpe toimub erinevate
tasemetena, kuid seda veelgi rohkemate
õpilaste arvuga. Pigem on väikeklassis
võimalus märgata iga õpilast ja tagada
individuaalne lähenemine. Ülemaailmset
viirusepuhangut silmas pidades on väikesed
kollektiivid pigem eeliseks. Ka kevadise
pandeemia ajal said Pisisaare õpilased
osaleda
kontaktõppes
rohkem
kui
suurkoolide õpilased.
Lapsevanemad
toovad
meie
kooli
tugevustena välja individuaalse lähenemise
ja koduläheduse. Meil on palju häid näiteid,
kus õpilane pole veel 1. klassis valmis

suurkooli minema, kuid Pisisaares on ta
saanud
võimaluse
rahulikus
koolikeskkonnas turvaliselt selleni jõuda.
Mitmed õpilased on meile tulnud
suurkoolist, et leida taas üles kooliskäimise
rõõm ja kontakt õpetajaga.
Meie koolil on olemas head eeldused jätkata
õppekohana, sest olemas on madalate
ülalpidamiskuludega
remonditud
õppehoone, kus on piisavalt ruume
erinevateks tegevusteks. Seda enam, kui
lasteaed jätkab samas majas tegevust, ei ole
kokkuhoid
kooli
osa
sulgedes
märkimisväärne. Ligipääsetavus on hea tänu
bussiliiklusele ning kergliiklusteele.
Eesti Haridusstrateegia 2012 – 2035 toetab
õppijakeskset õpet, arengutõuget vajavatele
piirkondadele on loodud erilahendused, mis
arvestavad piirkonna kultuurikeskkonna ja
arengutaustaga. Ühe meetmena tuuakse
välja, et kohalik omavalitsus tagab kahaneva
rahvastikuga piirkondades kodulähedase
õppe vähemalt põhikooli esimeses ja teises
kooliastmes ning koondab kolmanda
kooliastme õppe suurematesse keskustesse.
Paindlike õpivõimaluste ja toetatud õppe
tarbeks võetakse eesmärgiks välja töötada

terviklähenemine haridusliku erivajadusega
õppija
juhtumipõhiseks
toetamiseks.
Nüüdisaegseid õpikäsituse põhimõtteid
rakendades peetakse oluliseks vaimselt ja
füüsiliselt turvalise õppekeskkonna loomist,
mis toetaks õpiprotsessis osalejaid.
Pisisaare Algkooli hoolekogu ettepanek on
haridusvõrgus muutusi planeerides arvesse
võtta olemasolevate koolide omanäolisust ja
olemasolevaid võimalusi ning tugevusi.
Ettepanek on reformida sisu, mitte lihtsalt
uksi sulgeda. Meie maja asukohta ja
seisukorda arvestades teeme ettepaneku luua
Pisisaarde õppekoht HEV õpilastele, kes
vajavad individuaalset lähenemist ja
rahulikku õpikeskkonda. Lisaks peab
kindlasti säilima kodulähedane haridus
vähemalt I kooliastme õpilastele.
Pisisaare Algkooli hoolekogu peab oluliseks
Pisisaares hariduse andmise jätkamise ning
õpilasi märkava kodulähedase väikekooli
säilimise.
Soovime väga kohtuda Põltsamaa valla
hariduskomisjoni liikmete, vallavanema
ning volikogu esimehega, et koos arutleda

tekkinud olukorra ja meie kooli tuleviku
teemadel.
6.

09.10.2020
10-3/2020/1719-1

Adavere PK
õpilasesindus

Ettepanekud:
1. Rakendada alternatiivi nr 3
2. TOEIAME KA MEIE
IASTEAIAJATKAMIST KOOLI OSANA
(nagu see korraldatakse Puurmanis),
sest see ongi kokkuhoiu koht
majandamisele m6eldes!
Põhjendused:
1. Kool on asula (Adavere aleviku)
keskmeks, kus 6pivad vaid meie asula
lapsed ja 6pilaste
arv on asunud kasvama (2020/2021.6a 54
6pilast ia 2021./2022 6a 60 6pilast)
2. Kokkuhoid tekib sellestki, et pole
vajadust bussiliiklust korraldada
3. Meie kasutada on hubased kooliruumid,
suur v6imla, tehnoloogiaklass ja pusiv
aineõpetajate kaader.
4. HEV6pilased saavad koolis vajalikku
tuge (vanemad olid eriti vastu m6ttele, et
peaksid oma eripiiraga lapsi harjunud
6pirutiinist eemale paigutama lapsed jdiivad
hooleta/omapdi)
5. Me ei saa kuidagi ,,kehvemat" haridust
kui 6pime liitklassis (6petades nooremat
6pid/kinnistad ka ise oma teadmisi)

2. Mitte arvestada. Erinevad asutused
saavad koostööd teha.

7.

12.10.2020
10-3/2020/1724-1

Aidu LAK
hoolekogu

6. Meil on oma koolikultuur paljude
traditsioonidega, kus tegevuste ldbiviimisel
osalejaid
ei valita kdputdis vaid me k6ik olemegi
,,rakkes", saades ise rohkem sotsiaalseid
oskusi
7.Meie vanemaid ei huvita nn
valikuv6imaluste paljusus vaid see tiks
v6imalus (alternatiiv
3) - kus laps oleks kodukooli ja vanema
,,silma alla" kuni p6hikooli l6puni, kus meil
ei
teki ks m6tet h u I kuda-kool ist pu ud uda6ppetu ndides kd ia va liku liselt vms
Ettepanek:
Aidu Lasteaed-Algkooli hoolekogu arutas
oma koosolekul 29. septembril meile
arvamuse andmiseks esitatud 3 alternatiivi
Põltsamaa valla haridusvõrgu
ümberkorraldamiseks. Kõik esitatud
alternatiivid näevad ette Aidu LasteaedAlgkooli kooliosa sulgemise ning sellega
hoolekogu ei nõustu.
Põhjendus:
Aidu Lasteaed-Algkool asub valla keskusest
ca 20 km kaugusel Vägari külas. Kool on
tüüpiline maakool, kus õpivad
maapiirkonnas elavad lapsed. Meie
koolimaja on värskelt remonditud,
õpilastele on tagatud kaasaegne
õpikeskkond. Meie kooli õpetajatel on aega

1. Arvestada klausliga, et õppekohta
jääb I kooliaste (1.-3. klass). Praegu III
klassis olevatel õpilastel võimaldatakse
lõpetada IV klass.

kõigi õpilaste jaoks ning iga õpilane saab
piisavalt tähelepanu. Õpilaste koolitee on
lühike ning väikestes klassides ei teki
õpilastel ega õpetajatel koolistressi. Mis
saab olla paremat haridustee alustamiseks.
Kahjuks näeb Põltsamaa vald täna valla
haridusvõrgu ümberkorraldamises ainult
efektiivsust. Käesoleva aasta alguses koliti
koolimajja Aidu raamatukogu ning kool
pidi koolimajast loovutama raamatukogu
tarbeks 2 ruumi. Meilt võeti ära õppetööks
vajalikud ruumid. Haridusvõrgu
ümberkorralduse alternatiivid põhinevad
otseselt ainult efektiivsusele – kuidas raha
kokku hoida. Kajastamata on jäänud
haridusvõrgu kõige olulisem komponent õpilane, tema heaolu ja vajadused.
Oleme arvamusel, et haridusvõrgu
ümberkorraldamise alternatiivide valikul ei
ole arvestatud kõiki komponente.
Täna oleme olukorras, kus ettevõtja poolt
tehakse Vägari külla väga suurt
investeeringut ning rajatud ettevõte loob ka
arvestava hulga töökohti.
Oleme seisukohal, et omavalitsus ei ole
arvestanud haridusvõrgu alternatiivide
koostamisel Aidu Lasteaed-Algkooli
piirkonnas lähiaastatel toimuvate
muutustega. Teeme ettepaneku säilitada
Aidu Lasteaed-Algkooli nii lasteaia kui ka
kooli osa vähemalt aastani 2030, et oleks

teada, millist mõju avaldab uute töökohtade
loomine piirkonnale.
Lähtudes eeltoodust anname arvamuse:
1. Aidu Lasteaed-Algkooli hoolekogu
ei eelista ühtegi esitatud
haridusvõrgu ümberkorraldamise
alternatiivi.
2. Teeme ettepaneku asendada
alternatiivides 1, 2 ja 3 Aidu
Lasteaed-Algkooli sulgemine Aidu
Lasteaed-Algkooli alles jäämisega
vähemalt aastani 2030 arvestades
uute töökohtade loomise mõjuga
piirkonnale.
8.

12.10.2020 103/2020/1725-1

Reet Alev

Ettepanek:
Teen ettepaneku jätta kõikides
alternatiivides alles Aidu Lasteaed-Algkooli
nii kooli kui lasteaia osad, et jälgida rajatud
tehase mõju külale.
Põhjendus:
Koostatud ja arvamuse avaldamiseks
esitatud alternatiivid Põltsamaa valla
haridusvõrgu ümberkorraldamiseks on üles
ehitatud efektiivsusele ja otseselt rahalisele
kokkuhoiule. Haridusvõrgu kavandamisel
on vajalik lauale tuua laiem pilt valla
elanike arvu stabiliseerimise plaanidest,
ettevõtluse arengutest ning valda elama
asumise atraktiivsemaks muutmisest.

1. Arvestada klausliga, et õppekohta
jääb I kooliaste (1.-3. klass). Praegu III
klassis olevatel õpilastel võimaldatakse
lõpetada IV klass.

9.

12.10.2020

Põltsamaa ÜG

Kõikides alternatiivides on ette nähtud
Vägari külas asuva Aidu Lasteaed-Algkooli
sulgemine. Alternatiivi selgituses on
toodud, et õpilased liiguvad kooli sulgemise
järgselt Jõgeva valla koolidesse. Võib-olla
on tõesti odavam saata õpilased naabervalla
koolidesse ja muuta üks valla piirkond
hääbuvaks piirkonnaks. Kas see on valla
arengueesmärgiks?
Vägari külas on tööd alustamas Põltsamaa
valla ühe suurima investeeringuna rajatud
Baltania OÜ pelletitehas. Tehas loob
piirkonda arvestatava hulga töökohti ning
võib eeldada, et tehase töölised on huvitatud
ka kohapeale elama asumisest. Samas ei
anna kooli sulgemine külale erilist kvaliteeti
ning see võib saada takistuseks lastega
peredele elukoha valikul.
Teen ettepaneku jätta kõikides
alternatiivides alles Aidu Lasteaed-Algkooli
nii kooli kui lasteaia osad, et jälgida rajatud
tehase mõju külale. Lähiaastate jooksul on
selge, kas piirkonda tuleb juurde elanikke,
kes vajavad oma lastele kooli või ei tule.
Täna on koolimaja sellises seisus, et puudub
vajadus täiendavateks investeeringuteks
ning samuti on nii kool kui lasteaed
varustatud personaliga. Olen arvamusel, et
käesoleval ajal on Aidu Lasteaed-Algkooli
kooli sulgemine liiga rutakas ning ei ole
arvestatud kõiki teguritega.
Ettepanekud:

1. Kirjutada alternatiivide variantides selgelt
välja Põltsamaa Ühisgümnaasium.
2. Lisaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumile
pooldame lähipiirkonnas (va Puurmani) veel
eelkõige ühe 1.-6. klassilise õppekoha (kooli)
olemasolu.

10-3/2020/1726-1

10.

12.10.2020
10-3/2020/1727-1

Lustivere PK
hoolekogu

Põhjendused:
2.1. lastevanematel on võimalik valida
Põltsamaa piirkonnas ka väiksema õpilaste
arvuga koolikeskkonda ja klasse;
2.2. 1.-6. klassilises õppekohas on vajalik
eelkõige klassiõpetajate olemasolu ning pole
vaja tagada niivõrd suures osas aineõpetajate
olemasolu;
2.3. 7.-9. klassi koondamine Põltsamaa
Ühisgümnaasiumisse – on eelduseks ka
õpilaste suuremal arvul gümnaasiumiastmesse
jäämiseks ning õpilaste arvu suurendamiseks;
2.4. ühise eelarve puhul ei pea jagama eraldi
õpetajate palgaraha, koolitusraha jms;
2.5. saab lihtsamalt jagada ka tööd nii
õpetajate kui ka nt tugispetsialistide vahel „kõik on üks kool“;
2.6. saab kokku hoida ka juhtimiskuludelt jne.
Ettepanek:
Seoses Põltsamaa valla haridusvõrgustiku
ümberkorraldamisega toetab Lustivere Kooli
hoolekogu Lustivere Kooli 9.klassilisena
jätkamist. Põhjuseks laste arvamust arvesse
võttes, väikeses koolis saavad lapsed rohkem
tähelepanu, õpetajad jõuavad kõigiga

1. Mitte arvestada. Pole veel
täpsustatud, kas jääb alles Põltsamaa ÜG
kehana või moodustatakse uus keha.
2. Mitte arvestada.
Üks õppekoht peaks lisaks Põltsamaa
õppekohale veel jääma 9- klassiliseks,
kus saaks väiksemas koolikeskkonnas
põhiharidust omandada.

2.3 Hariduskomisjoni kommentaar: see ei
saa olla eelduseks.

Mitte arvestada.
Otsustati, et valda jääb üks 9-klassiline
õppekoht asukohaga Adaveres, sest seal
on rohkem pinda, töö- ja
tehnoloogiaõpetuse klass ning
täismõõtmetega võimla. Lustivere
piirkonna õpilastest õpib oma

11.

12.10.2020
10-3/2020/1728-1

Lustivere PK

tegeleda. Lastel on väikses koolis turvalisem
õppida.
Ettepanekud:
1. Langetada koolivõrgu korrastamisel
õiglane otsus ja võimaldada Lustivere
Põhikoolil jätkata hariduse andmist
põhihariduse omandamiseks;

piirkonnakoolist väljaspool 58%,
Adaveres 36%.

2. Lustivere Põhikool kujundada valla
hariduse tugiteenuste keskuseks, kus on
võimalus:
2.1. õppida ka spetsiifilise erivajadusega
õpilastel (nii tõhustatud kui eritugi) ning
väikest koolikeskkonda vajavatel õpilastel
jt, lähtudes kaasava hariduse põhimõtetest;
2.2. nõustada õpilasi, lapsevanemaid ja
õpetajaid ning
2.3. koostöös sotsiaalvaldkonnaga ehitada
välja teraapiakeskus (tegevus-, mängu-,
muusikateraapia jm) erivajadustega
lastele/õpilastele;

2. Mitte arvestada.
Praeguses etapis selliseid otsuseid ei
tehta.

1. Mitte arvestada. Otsustati, et valda
jääb üks 9-klassiline õppekoht asukohaga
Adaveres, sest seal on rohkem pinda,
töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass ning
täismõõtmetega võimla. Lustivere
piirkonna õpilastest õpib oma
piirkonnakoolist väljaspool 58%,
Adaveres 36%.

3. Ehitada Põltsamaa linnas välja
3. Mitte arvestada.
kaasaegseks töö- ja tehnoloogiaõppeks
Praeguses etapis selliseid otsuseid ei
vajalik klass, kus käivad tundides Põltsamaa tehta.
valla väikekoolide õpilased.
Põhjendused:

Meil on kindel veendumus, et Lustivere
külas on kool väga vajalik. Esiteks,
sellepärast, et elu külas oleks jätkusuutlik ja,
teiseks, sellepärast, et väikest kooli on vaja
nii piirkonna kui kohalikele õpilastele,
kellele ei sobi õppimine suures koolis või
klassis.
Lustivere Põhikool on aastate jooksul
kujunenud kooliks, kuhu vanemad toovad
oma lapsi, kellel esineb raskusi õppetöös.
Näiteks, õpib meil antud hetkel 4 õpilast,
kelle emakeeleks on vene keel, 3 õpilast
õpivad ühele õpilasele kohandatud õppes
õpetajaga individuaaltundides. Meil on
õpilasi, kes vajavad väikekooli rahu, õpilasi,
kellel on käitumishäired, millega on kergem
toime tulla väikses klassikollektiivis, kus
õpetajal on rohkem aega õpilase jaoks
individuaalselt. Meie kooli tullakse nii valla
piirest kui ka kaugemalt.
Aastatel 2008 – 2020 on meie koolis
erinevatel kooliastmetel jätkanud
haridusteed 88 õpilast erinevatest
Jõgevamaa piirkondadest: 18 õpilast I
kooliastmes, 32 õpilast II kooliastmes ja
38 õpilast III kooliastmes. Paljude jaoks
neist on meie kool olnud viimaseks
päästerõngaks. Neil aastatel on meile
tulnud enim õpilasi Põltsamaa
Ühisgümnaasiumist (38), Aidu Lasteaed-

Algkoolist (10) ning Jõgeva Põhikoolist
(7).
Hea koostöö on meil SOS Põltsamaa
Lastekülaga (hetkel õpib koolis 8 külas
elavat last). Aastate jooksul on kõik
lasteküla perede lapsed lõpetanud kooli ja
jätkanud õppimist järgmisel haridustasemel
gümnaasiumis või ametikoolis.
Koostöös Haridus- ja Noorteameti
Jõgevamaa Rajaleidja spetsialistidega on
meie kooli õppima asunud spetsiifilist
õpiabi vajavad lapsed. Õpetajate päeva
puhul edastas Haridus- ja Noorteameti
Tartu-, Jõgeva-, Järvamaa büroo juhataja
Ines Kerikmäe ning Jõgeva Rajaleidja
sotsiaalpedagoog Elo Palmiste koolile ja
õpetajatele tänukirja (lisatud 1 lehel) hea
koostöö eest meile õppima soovitatud
õpilaste eduka toetamise eest.
Koolis on rakendatu õpilastele erinevaid
tugisüsteeme. 2020/21 õ.-a. on 61-st
õpilasest toetatud õppel 35, sh on
rakendatud nii üld-, tõhustatud- kui
eritugi.
Meie kooli õpetajatel on suured kogemused
(RÕK, IÕK, LÕK, TÕK).
Koolis töötavad kvalifikatsiooninõuetele
vastavad tugispetsialistid:
1) eripedagoog, töötamaks liitklassidega,
õpilastega, kes läbivad üheaegselt samas
klassiruumis erinevaid õppekavasid,
2) sotsiaalpedagoog,

3) logopeed nii suulise kui kirjaliku
kõnepuude korrigeerimiseks,
4) kord nädalas saab oma muredest rääkida
hingehoidjale,
5) abiõpetaja/tugiisik liitklassi tingimustes
õppivate õpilaste toetamiseks ja õpetaja
abistamiseks,
6) tugiisik, kes toetab õpilast
koolikeskkonnas toime tulekuks.
Kooli ehituslik keskkond toetab töötamist
väikestes klassides, erinevates sekstioonides
asuvates klassides (võimalik hajutada) ning
on kohandatud ruumid individuaalõppe
läbiviimiseks (4 ruumi) seda vajavatele
õpilastele.
Lustivere Põhikoolis antav haridus on
konkurentsivõimeline. Seda tõendab
asjaolu, et meie kooli vilistlased on jätkanud
oma haridusteed erinevates gümnaasiumites
üle Eesti Vabariigi.
Põltsamaa valla kaasabil on käigus buss,
mis võimaldab õpilaste liikumise
kaugematest piirkondadest (Aidu) tulevate
õpilaste kooli toomiseks. Koostöös
bussikeskusega on võimalus jõuda kooli
Jõgeva linnast käivatel õpilastel. Veel võib
öelda, et kuigi Lustivere küla asub
Põltsamaa linnale väga lähedal, pole
võimalused liikuda küla-linna või linna-küla
vahel turvalised. Puudub kergliiklustee, et

jalgrattaga (seda võimalust kasutavad
õpilased ja külaelanikud aktiivselt) ohutult
liigelda.
Lustivere koolimaja on võrdlemisi uus ja
heas korras. See, et meie koolil puudub
täismõõtmetes võimla, pole tõsiseltvõetav
argument, kuna riikliku õppekava täitmiseks
ei ole nõutav ega vajalik selle olemasolu.
Probleemiks on tehnoloogiaõppeks
kaasaegsete tingimuste olemasolu
Põltsamaa valla koolide juures (lisatud
Adavere Põhikooli töö- ja
tehnoloogiaõpetuse klassi ülevaade 1 lehel).
Arvame, et kooli muutumine 6-klassiliseks
või kooli külast päris ära kadumine võib
lahti päästa lumepalliefekti ja tekitada
korvamatut kahju kogu külale ning ühtlasi
kogu piirkonnale:
1) III kooliastme õpilaste vanematel kaob
võimalus valida oma lapsele sobivam
koolikeskkond, mida nad on siiani teinud
Lustivere Põhikooli kasuks;
2) Aidu piirkonna lapsed asuvad õppima
Jõgeva valla koolidesse;
3) piirkonnas elavate laste huvitegevuses
osalemise võimalused on piiratud või
kaovad üldse.
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Terje Saareleht

Soovib, et Lustivere kool jääks alles.

Mitte arvestada.
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Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi
hoolekogu

Ettepanek:
1. Säilitada reformi läbiviimisel hetkel
toimiva asutusena valla suurim kool,
Põltsamaa Ühisgümnaasium.
Arvestades kooli nime tuntust ja
väljakujunenud positiivset mainet
kasutada jätkuvalt nime - Põltsamaa
Ühisgümnaasium.
2. Toetame koolivõrgu kolme avalikult
tutvustatud alternatiivi hulgast
varianti kus vallas säilib vaid kaks
kooli Põltsamaa Ühisgümnaasium
ning Puurmani kool.
3. Juhul kui lisaks Põltsamaa
Ühisgümnaasiumile ning Puurmani
koolile kaalutakse vallas ka
kolmanda õppekoha/kooli loomist
peaks see olema maksimaalselt 1-6
klassiline, teisest kahest selgelt
eristuv kool mis rakendab
alternatiivset pedagoogikat vms.
Asukohana eelistada selleks
Adavere kooli ruume sest sealne
koolikeskkond on meie hinnangul
parimas seisus (sh spordisaal jne) .

Ettepanekut ei menetletud, sest see
saabus 14.10.2020, kuid ettepanekute
esitamise viimane tähtaeg oli 12.10.2020.
Siiski on samad ettepanekud saanud läbi
vaadatud punktides 4 ja 9.

