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1. Sissejuhatus – Kadri Suni
2. Avaring – mis jäi eelmisel korral rääkimata ja mis on hingel, mida tahaks täna veel
rääkida.
Iga osaleja rääkis, milliseid mõtteid on vahepeal tekkinud ning need osalejad, kelle
omavalitsused on korraga mitme läbirääkimislaua taga, andsid lühiülevaate, kuhu on
läbirääkimistega jõutud.
3. Kadri Suni tutvustas lühidalt, milliseid haridusega seonduvaid kokkuleppeid on
sõlmitud varasemalt ühinenud omavalitsuste ühinemislepingutes.
4. Osalejate ettepanekud ühinemislepingusse.
Iga osaleja pidi kirja panema kolm tema jaoks kõige olulisemat punkti, mida ühinenud
omavalitsuse hariduse korraldamisel silmas tuleks pidada.
5. Ühiste seisukohtade väljatoomine ning sõnastamine ühinemislepingu jaoks.
Kõige enam kõlanud mõtted olid:
 Kodulähedane alus - ja algharidus
 Huvihariduse ühtne korraldus ja mitmekesisus
 Hea transpordikorraldus

 Tugeva gümnaasumi olemasolu
 Tugiteenuste kättesaadavus (spetsialistide olemasolu)
6. Ettepanekud ühinemislepingusse hariduse ja noorsootöö osas.
Piirkonna arenguvõimekuse suurendamise üheks olulisemaks mõjutajaks on
kvaliteetse hariduse kättesaadavus.
 Tagatakse võimalikult kodulähedane alusharidus, vajadusel võimalus kasutada
lastehoidu.
 Tagatakse võimalikult kodulähedane põhikooli I aste ning põhikooli II ja III aste
mõistliku õpilaste arvu puhul.
 Arendatakse edasi tugevat gümnaasiumi ning säilitatakse ühiselamu
gümnaasiumi juures Põltsamaal.
 Tagatakse võrgustikupõhiselt hariduse tugiteenuste kättesaadavus õpilaste
vajadustest lähtuvalt.
 Võrgustikupõhiselt pakutakse mitmekesist huviharidust ja –tegevust.
 Tagatakse õpilaste vajadustest lähtuv ühistransport.
 Noorsootöö toimub vastavalt väljakujunenud traditsioonidele avatud
noortekeskustes, külaseltside ja koolide juures.
 Aastaks 2020 töötatakse välja piirkonna hariduse arengukava.

