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Koosolekust võtsid osa:
Kadri Suni (Põltsamaa linn), Maimu Kelder (Põltsamaa Linnavalitsus), Raivo Tamm
(Imavere vald), Margus Möldri (Puurmani vald), Margus Kask (Puurmani vald), Merike
Sumla (Pajusi vald), Kaare Põder (Pajusi vald), Aino Rebane (Kõo vald), Heilika Ressar (Kõo
vald), Kristel Vahtra (Võhma linn), Anneli Siimussaar (Võhma linn), Heidi Arula (Imavere
vald), Rita Kaasik (Põltsamaa vald), Silja Peters (Põltsamaa vald)
1. Sissejuhatus – Kadri Suni
2. Kirivere Põhikooli ja lasteaia direktor Heilika Ressar tutvustas kooli ja lasteaeda.
3. Avaring – mis on muutused ja kuidas osalejad on muutusi tunnetanud.
Iga osaleja rääkis, kuidas suured muutused on tema senist elukäiku mõjutanud ja miks
muutused on ette võetud.
Koorusid välja peamised tõuked muutusteks:
 väsimus olemasolevast olukorrast;
 huvi millegi vastu;
 arusaam, et muutus algab endast;
 ambitsioon rohkem ära teha, sisemise ressursi suurem kasutamine;
 soov midagi muuta;
 muutustesse sattunud süsteemist välja tulek.
4. Suurema pildi koostamine – miks üldse ühineda?
Välja toodud seisukohad:
 kulude kokkuhoid;
 sünergia teke;
 investeeringute võimekuse suurenemine/suurendamine;
 inimeste heaolu;
 riigi sund – riik tõukab tagant;
 leida parim lahendus oma inimestel;

 teenuste kvaliteedi parandamine.
Konkreetse näitena võimalikust teenuste kvaliteedi paranemisest tõi Margus Möldri
huvitegevuse parema/vaheldusrikkama korraldamise võimaluse ja paremad
sotsiaalteenused.
5. Hariduse valdkonna finantsvaade.
Kõik omavalitsused olid varem saatnud Kadri Sunile ülevaate palkadest ja lastevanematelt
võetavatest maksudest (tabel lisatud protokollile).
Arutati:
1) kas, mida, millal ja kuidas ühtlustada;
2) millised soovid ja ettepanekud on finantsvaldkonnas.
Arutleti erinevate kritreeriumide üle, mis võiks aluseks olla palkade ja lastevanematelt
võetavate tasudele aluseks. Tõdeti, et ühinemisega raha hulk ei suurene.
Oldi üksmeele, et lasteaiaõpetaja ja lasteaiaõpetaja abi alampalk tuleks siduda õpetaja palga
riikliku alammääraga.
Arutati ringijuhi tunnitasu ühtlustamist, kuid ei jõutud selles osas ühisele seisukohale.
Merike Sumla soovis, et tekkivas suurvallas ei hakataks piirama laste vaba liikumist
koolidesse näiteks sellega, et neile ei laiendata tasuta sõiduõigust. Teema on rohkem oluline
valla äärealadel elavate õpilaste puhul.
6. Ettepanekud ühinemislepingusse
 2020. aastaks peab lasteaiaõpetaja alampalk olema vähemalt 85% õpetaja
riiklikult määratud alampalgast.
 2020. aastaks peab lasteaiaõpetaja abi alampalk olema vähemalt 65% õpetaja
riiklikult määratud alampalgast.
 Tugispetsialistide (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog)
alampalk peab olema võrdne õpetaja riiklikult määratud alampalgaga.
 Lasteaialaste vanematelt võetav kohatasu tuleb ühtlustada.

