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1.

Päevakorral olevad teemad

Lasteaia kohatasu
Palju on tekitanud küsimusi lasteaedade kohatasud, mis on tänastes KOV-ides erinevad. Pajusi
lapsevanemad kardavad lasteaiakulude tõusu, Põltsamaa linna lapsevanemad tunnevad, et uus vald
kohtleb neid ebaõiglaselt, kui nad peavad sama avaliku teenuse eest rohkem maksma. Kas ja kuidas
ühtlustada, millise perioodi jooksul, ülespoole või allapoole?
Otsustati: Kuna selles küsimuses töörühmal keeruline üksmeelsele seisukohale jõuda, siis otsustati
sellele küsimusele mitte rohkem aega kulutada. Jääb tulevasele volikogule otsustamiseks.
Lasteaedade teeninduspiirkonnad.
Mitmed Põltsamaa valla lapsevanemad eeldavad, et ühinemise järgselt, ei ole linnas elavatel lastel
eelisjärjekorda Mari ja Tõrukese lasteaeda kohtade saamisel. Uue valla lasteaedadesse vastuvõtu korra
välja töötamisel tuleb arvestada elukohaga. Lasteaia koha eelis tekib lasteaeda, millele elukoht lähim.
Kui elab linnale lähemal, siis mõistlik võimaldada linna koht. Ka rakendada põhimõtet, et õed-vennad
saaks ühte lasteaeda. Kas, kuidas arvetsada ka pere igapäevast liikumisi, vanemate töökohtade
asukohta. Küsimuse arutellu vaja kaasata lasteaedade ja hoolekogude esindajad.
Arutati ka õpilaste transpordi teemat.
Puurmani gümnaasiumi direktoriga arutelu, mis mõjutab Puurmani kooli lõpetajaid
gümnaasiumi valikul. Arutelu: mida on Puurmani põhikooli lõpetajate valikutest õppida Põltsamaa
Ühisgümnaasiumil, et uutele potensiaalsetele õpilastele atraktiivsem olla.
2.

Hariduse- ja noorsootöö valdkond ühinenud Põltsamaa valla struktuuris

Uues ühinenud vallas peaks olema eraldi hariduse spetsialist, kes tegeleb formaalse hariduse
küsimustega (lasteaiad, üldhariduskoolid) ja noorsootöö spetsialist, kelle ülesandeks mitteformaalse
hariduse valdkond (huviharidus, -tegevus, avatud noorsootöö jne). Kuna vajalik tihe koostöö
sotsiaalosakonnaga, eeskätt lastekaitse spetsialistidega, siis võiksid asuda ühes hoones. Arutati ka
seisukohta, kas oleks mõistlik kõik tugiteenused (nii hariduse kui sotsiaalvaldkonna omad) koondada
ühte üksusesse. Ühtset seisukohta selles küsimuses veel ei kujunenud.
Otsustati: Teha ettepanek moodustada uues ühinenud Põltsamaa vallas hariduse valdkonnas kaks
eraldi ametikohta – hariduse spetsialist ja noorsootöö spetsialist.
3.
Hariduse ja noorsootöö valdkonna kaasamisürituse korraldamine
Eelmisel koosolekul oli teemaks, kuidas kõige paremini kasutada EASi toetusraha hariduse ja
noorsootöö valdkonna analüüsiks ja koostöö mudeli kujundamiseks. Kadri võttis ühendust
kaasamispraktikuga. Kadri ja Karmen sõnastavad lähteülesande täpsemaks.
Otsustati: Esimesele juhtide kohtumisele kutsutakse koolide, lasteaedade juhid ja õppealajuhatajad,
noorsootöö eestvedajad, KOV volikogude hariduskomisjonide juhid, ühinemist ettevalmistava
hariduse- ja noorsootöö töörühma liikmed ning omavalitsuste juhid. Kadri korraldab küsitluse
osalejate ringis, et selgitada välja juhtide kohtumiseks sobivaim kuupäev.
4.
Õigusaktid
Merike oli koostanud pingerea õigusaktidest(Lisa 1), mis oleks vaja ülevaadata enne ühinenud
valla ametiasutuse tööle hakkamist. Kuna võimalikke suundi, kuidas edasi minna on mitmeid, siis
oleks vaja leida sobivaim variant. Kindlasti tuleb vältida ülereguleerimist.
Otsustati: Kuna õigusakti palju, kõikidesse detailidesse töörühm oma tööperioodil ei jõua süveneda.
Eesmärk ühinemise ajaks valmistada ette need aktid, mille puudumine hakkaks takistama elu uues
vallas.
Õigusaktide välja töötamisel otsustati lähtuda põhimõttest, et otsused langetatakse võimalikult lähedal
neile, keda need vahetult puudutavad. Mis seaduse järgi võimalik, delegeerida asutuste juhtidele.
KOVi tasandile jätta sellised otsused, kus asutuse huvi võib riivata KOVi või teiste asutuste huve.
Järgmiseks koosolekuks:
Arutlusele tulevad teemad:
1.
Põltsamaa Ühisgümnaasium- suunad, arengud
2.
HEV lapsed
3.
Õpilastransport
Koosoleku järel tehti ringkäik Puurmani koolis ja Lustivere koolis.
Järgmine koosolek toimub 17. aprillil kell 12 Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, eelnevalt kell 11
lasteaia Mari ja Põltsamaa Muusikakooli külastus.
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