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Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus
2017. aastal ühinesid Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Pajusi vald ja Puurmani vald üheks omavalitsuseks.
Ühinemise käigus tekkinud Põltsamaa valla haldusterritooriumil asub 10 laste- ja üldharidusasutust:
Adavere Põhikool (lasteaed-põhikool), Aidu Lasteaed-Algkool (lasteaed ja 4 klassiga põhikool), EskuKamari Kool (lasteaed ja 6 klassiga põhikool, lasteaed asub kahes erinevas külas), Lustivere Põhikool
(lasteaed-põhikool), Pisisaare Algkool (lasteaed ja 6 klassiga põhikool), Puurmani Mõisakool (põhikool),
Põltsamaa Ühisgümnaasium (põhikool ja gümnaasium), Lasteaed MARI, Põltsamaa Lasteaed Tõruke ja
Puurmani Lasteaed Siilipesa.
Põltsamaa valla haridusasutuste õpilaste arv on olnud väheneva tendentsiga. Viimase kümne aasta
jooksul on õpilaste arv vähenenud ca 35% (1412 õpilaselt 920 õpilaseni). 2019/2020. õppeaastal on
Põltsamaa valla koolides 920 õpilast, kellest 678 õpib Põltsamaa Ühisgümnaasiumis (neist
gümnaasiumiosas 146), kolmes koolis õpib vähem kui 20 õpilast. Lasteaialaste arv on püsinud stabiilsena
ning 2019/2020. õppeaastal käib Põltsamaa valla lasteaedades 444 last.
Valla koolides ja lasteaedades on olnud kasutusel erinevaid lahendusi nii asutuse tegutsemise vormide
kui ka juhtimise osas. Seitsmest koolist viies on ühendatud lasteaed ja kool: Adavere Põhikoolis,
Lustivere Põhikoolis, Esku-Kamari Koolis, Aidu Lasteaed-Algkoolis ja Pisisaare Algkoolis. Nii
Lustivere Põhikooli kui Esku-Kamari Kooli direktorite osalise koormusega ametikohti täidab sama isik.
Samamoodi on lahendatud Aidu Lasteaed-Algkooli ja Pisisaare Algkooli direktorite ametikohtade
täitmine, kus mõlema asutuse direktori osalise koormusega ametikohta täidab sama isik.
Põltsamaa valla, Põltsamaa linna, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingus on ühinemise
eesmärkidena nimetatud muuhulgas haridusasutuste võrgu otstarbekust, tulemuslikku juhtimist läbi
otstarbeka ressursikasutuse, haridusvaldkonnas töötavate juhtide kvalifikatsiooninõuetele vastavust,
pädevust ja motiveeritust.
Vastavalt Põltsamaa valla arengukava 2040 juhtimise peatükile on vald eesmärgiks seadnud tagada
ühtsetel juhtimispõhimõtetel toimiv ja optimaalse struktuuriga allasutuste strateegiline juhtimine ning
sealjuures tegevustena kavandatud valla asutuste tegevuste optimeerimine. Arengukava hariduse peatükis
on eesmärkidena fikseeritud õpilaste arvu säilitamine põhikoolis ja gümnaasiumiastmes selle
suurendamine ning üheks tegevuseks eesmärkide tagamisel on kavandatud koolivõrgu tõhustamine.
Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019-2022 toob välja, et valla põhitegevuse tulem ei ole piisav
laenumaksete tegemiseks ning investeeringud saab teha vaid uute laenude arvelt. Samuti on välja toodud

meetmed kulude vähendamiseks, sh valla hallatavate asutuste reorganiseerimine ja valla asutuste
struktuuride optimeerimine.
Haldusreformi järgselt on Rahandusministeeriumi toetatud nõustamise raames MTÜ Revident poolt
koostatud analüüs „Vallavara majandamise korraldamine ja selle võimaluste, juhtimismudeli(te)
analüüs“. Analüüsis on tehtud ettepanekud edasisteks tegevusteks valla organisatsioonide arendamisel, sh
on välja toodud, et vajalik on hinnata võimalust vähendada valla avalike ülesannete täitmisel
organisatsioonilist mitmekesisust ja/või konsolideerida samatüübilisi ja sama rolliga organisatsioone, et
tagada ülesannete täitmise parem tõhusus ja koordinatsioon. Lisaks on analüüsis välja toodud, et vajalik
oleks kujundada organisatsioonilised lahendused (võimekuste konsolideerimine).
Põltsamaa Vallavolikogu hariduskomisjon on oma 27. novembri 2019 koosolekul teemat käsitlenud ning
on tehtud ettepanek, et Põltsamaa vallas võiks olla üks põhikool oma õppekohtadega ning eraldi üks
gümnaasium. Komisjon otsustas, et vallavalitsusel tuleb alustada vastava(te) eelnõu(de) ettevalmistamist.
Lähtudes valla strateegiliste arengudokumentide eesmärkidest, haridusasutuste killustatusest ja nende
suurustest, vajadusest ühtlustada üle valla hariduse kvaliteeti ning tagada nii tööjõu kui rahaliste
ressursside parem kasutamine, vähendada dubleerimist ja optimeerida juhtimist, on otstarbekas
korraldada ümber kõik tänased haridusasutused. Ümberkorralduste tulemusena võiks Põltsamaa vallas
olla üks lasteaed, üks põhikool ja üks gümnaasium. Kuna praegu on Adavere Põhikoolis, Lustivere
Põhikoolis, Esku-Kamari Koolis, Aidu Lasteaed-Algkoolis ja Pisisaare Algkoolis põhikooli juures ka
lasteaed, tuleb vallas ühe põhikooli moodustamisega nende koolide juurest lasteaiad eraldada. Seejärel on
vaja lasteaiarühmad ümber korraldada ning analoogselt põhikooliga moodustada neist ülevallaliselt üks
asutus.
Kooli ümberkorraldamine on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 ja lasteaia
ümberkorraldamine koolieelse lasteasutuse seaduse § 33. Nimetatud seaduste kohaselt tuleb
haridusasutuste ümberkorraldamise otsusest teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid,
õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust. See tähendab, et kui haridusasutused korraldada ümber 1.
septembrist 2020, peab sellekohane otsus olema tehtud enne 1. märtsi 2020. Haridusasutused
korraldatakse ümber ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini ning taotleda tuleb koolitusload.
Käesolev Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus on aluseks, et alustada
ümberkorraldamise protsessiga ning kuulata ära hoolekogude, õpilasesinduste, lastevanemate, õpetajate
ja teiste huvigruppide seisukohad.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 alusel ning lähtudes valla
strateegiliste arengudokumentide eesmärkidest.
1. Alustada Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise ettevalmistamist, kuulates ära
haridusasutuste hoolekogude ja õpilasesinduste seisukohad.
2. Korraldada Põltsamaa valla haridusvõrgu juhtimine ümber eeldatavalt nii, et 1. septembrist 2020
alustavad olemasolevate haridusasutuste asemel samades asukohtades tööd kolm ülevallalist asutust: üks
lasteaed, üks põhikool (1.-9. klass) ja üks gümnaasium (10.-12. klass).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul
õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel
ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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