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Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 1-3/2020/11
„Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine“ muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu võttis 27.02.2020 vastu otsuse nr 1-3/2020/11 „Põltsamaa valla
haridusasutuste ümberkorraldamine“, mille kohaselt korraldatakse alates 01.09.2020 ümber kõik valla
haridusasutused. Ümberkorralduse põhjendused on ära toodud otsuse selgitavas osas ja otsuse
lahutamatuks osaks olevas seletuskirjas. Otsuse järgi liidetakse alates 01.09.2020 Põltsamaa
Ühisgümnaasiumiga Adavere Põhikooli kooliosa, Lustivere Põhikooli kooliosa, Esku-Kamari Kooli
kooliosa, Pisisaare Algkooli kooliosa, Aidu Lasteaed-Algkooli kooliosa ja Puurmani Mõisakool.
Vastavalt otsusele hakkab Põltsamaa Ühisgümnaasium tegutsema Põltsamaa linnas Veski tn 5 ja Lille
tn 2, Adavere alevikus Kooli tn 1, Lustivere külas Kooli tee 6, Esku külas Kooli tee 2, Pisisaare külas
Kooli, Vägari külas Kooli tee 7, Puurmani alevikus Tartu mnt 1, olles kõigi temaga liidetud koolide
õigusjärglane. Otsuse punkti 3 järgi asutatakse alates 01.09.2020 uue hallatava asutusena Põltsamaa
valla lasteaed nimetusega Põltsamaa Lasteaed, mis hakkab tegutsema ühe asutusena aadressidel:
Põltsamaa linnas Pärna tn 3 ja Lembitu tn 1, Adavere alevikus Kooli tn 1, Lustivere külas Kooli tee 6,
Esku külas Kooli tee 2, Kamari alevikus Sakala tn 14, Pisisaare külas Kooli, Vägari külas Kooli tee 7,
Puurmani alevikus Tallinna mnt 11. Seega otsuse kohaselt hakkab asutatud lasteaed tegutsema kuni
31.08.2020 tegutsevate lasteaedade aadressidel ja hoonetes, kuid ei ole praeguste lasteaedade
õigusjärglane, kuna tegemist on uue asutusega. Otsuse punkti 4 järgi lõpetatakse 31.08.2020
Adavere Põhikooli, Lustivere Põhikooli, Esku-Kamari Kooli, Pisisaare Algkooli, Aidu LasteaedAlgkooli, Puurmani Mõisakooli, Põltsamaa Lasteaia Tõruke, Lasteaia MARI ja Puurmani Lasteaia
Siilipesa tegevus.

Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsusest nr 1-3/2020/11 teavitati Haridus- ja
Teadusministeeriumi, ümberkorraldatavaid haridusasutusi, õpilasi, vanemaid (eestkostjaid,
hooldajaid) ning õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi.
17.03.2020 vastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad teavitusele, juhtides tähelepanu, et
nende hinnangul pole vastuvõetud volikogu otsus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §-ga 80
täielikult kooskõlas. Nimelt on volikogu otsuses ühe õigusliku alusena viidatud PGS § 80 lõike 2
punktile 2, mille kohaselt kool või koolid liidetakse teise kooliga ja liidetav kool või liidetavad koolid
lõpetavad tegevuse. Juhiti tähelepanu, et nimetatud sätte alusel koole ümber korraldades on võimalik
liita üksnes kogu kool tervikuna teise kooliga, mitte kooli erinevaid õppeastmeid. Sellest tulenevalt ei
ole ümberkorraldamise otsus kooskõlas PGS §-s 80 sätestatuga, kuna Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga
liidetakse üksnes tegevuse lõpetavate koolide kooliosad, kuid mitte lasteaiaosad. Samuti ei ole
võimalik ümberkorraldamine koolide liitmise teel olukorras, kus liidetavatest koolidest ühe
tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena, ning teise
kooli tegutsemise vormiks põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena. Sellisel juhul
tekiks nende koolide liitmise tulemusena lasteaed-põhikool-gümnaasium, kuid sellist tegutsemise
vormi PGS ette ei näe ning liitmisele peab sellisel juhul eelnema kooli jaotamine.
Tulenevalt eeltoodust tuleks juhul, kui õppeasutuse tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus ja
põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena, tuleb kas kooliosa või koolieelse lasteasutuse osa liitmiseks
teise kooli või koolieelse lasteasutusega teha esmalt ümberkorraldamise otsus PGS § 80 lõike 2 punkti
3 alusel (kool jaotatakse vähemalt kaheks kooliks ja jagunev kool lõpetab tegevuse). Selle tulemusena
tekiks kaks eraldi õppeasutust (põhikool ja koolieelne lasteasutus) ning pärast sellist ümberkorraldust
on võimalik liita jaotamise tulemusena tekkinud kool teise kooliga ning lõpetada jaotamise
tulemusena tekkinud koolieelse lasteasutuse tegevus.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ebakorrektsusele tähelepanu juhtimine puudutab Põltsamaa
valla viit asutust, mis tegutsevad lasteaed-põhikoolina: Adavere Põhikool, Lustivere Põhikool, EskuKamari Kool, Pisisaare Algkool ja Aidu Lasteaed-Algkool. Arvesse võttes Haridus- ja
Teadusministeeriumi esindajate poolt välja toodud asjaolusid, on korrektsuse huvides vaja
vallavolikogu otsust muuta selliselt, et otsustakse Adavere Põhikooli, Lustivere Põhikooli, EskuKamari Kooli, Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli jagunemine põhikooliks ja koolieelseks
lasteasutuseks ning seejärel tekkinud koolid liidetakse Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga ja tekkinud
lasteaiad liidetakse Lasteaiaga MARI.
Pärast Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 1-3/2020/11 vastuvõtmist on vallavalitsus
alustanud haridusasutuste ümberkorraldamist ettevalmistavate tegevustega, mille käigus on tõstatatud
hulgaliselt küsimusi seoses sellega, et kehtiva otsuse kohaselt on koolide ja lasteaedade
ümberkorraldamise viisid erinevad. Koolide puhul on tegemist õigusjärglusega, mis võimaldab
sujuvamalt lahendada ka koolitöötajate töölepingutega seotud küsimused. Lasteaedade tegevuse
lõppedes puudub neil kui asutustel õigusjärglane ja see tingib kõigi töötajate koondamise. See on
suurem ebakindlus töötajatele, sest nad peavad kõik uude asutusse uuesti kandideerima. Kui lasteaiad
liidetakse ühele tegutsevale lasteaiale ja liidetud lasteaedade tegevus eraldi asutustena lõpetatakse, siis
oleks koolide ja lasteaedade ümberkorraldamisele lähenetud võrdselt ja see võimaldaks vähendada ka
ümberkorraldustest tekkinud pingeid. Samas ei muudeta ümberkorralduse põhieesmärki selles osas,
mis puudutab koolide ja koolieelsete lasteasutuste poolt osutatavate teenuste jätkamist kõigi

käesoleval hetkel tegutsevate haridusasutuste asukohtades, kuid alates 01.09.2020 üle valla ühe
koolina ja ühe lasteaiana.
Otsus võetakse vastu tulenevalt eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike
1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punktide 2 ja 3 ja lõike 8, koolieelse lasteasutuse seaduse §
33 lõike 1 ja lõike 2 punkti 2 ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2, § 68 lõike 2 ja § 70
lõike 1 alusel.
1. Muuta Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsust nr 1-3/2020/11 „Põltsamaa valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“ järgmiselt:
1.1. muuta otsuse preambula 9.-11 lõiku ja sõnastada need järgmiselt:
„Lasteasutuste ümberkorraldamine on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 33.
Lasteasutuse korraldab ja kujundab valla- või linnavolikogu otsusel ümber valla- või linnavalitsus.
Lasteasutuste ümberkorraldamise üheks vormiks on lasteasutuse liitmine teise lasteasutusega,
kusjuures liidetav lasteasutus lõpetab tegevuse. Lasteasutuse ümberkorraldamise otsus tehakse
arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi,
lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise
tähtaega.
Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse ümberkorraldamisel ja tegevuse
lõpetamisel kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Asutusi ümber
korraldades on võimalik asutus teisega liita üksnes tervikuna, mitte asutuse erinevaid õppeastmeid.
Seega kui õppeasutuse tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad
ühe asutusena, tuleb kas kooliosa või koolieelse lasteasutuse osa liitmiseks teise kooli või
koolieelse lasteasutusega teha esmalt ümberkorraldamise otsus PGS § 80 lõike 2 punkti 3 alusel
(kool jaotatakse vähemalt kaheks kooliks ja jagunev kool lõpetab tegevuse). Selle tulemusena
tekivad kaks eraldi õppeasutust (põhikool ja koolieelne lasteasutus), seejärel on võimalik jaotamise
tulemusena tekkinud kool liita teise kooliga ja koolieelne lasteasutus teise koolieelse
lasteasutusega ning liidetud asutuste tegevus lõpetada.
Otsus võetakse vastu tulenevalt eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punktide 2 ja 3 ja lõike 8, koolieelse lasteasutuse
seaduse § 33 lõike 1 ja lõike 2 punkti 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 13
„Põltsamaa valla põhimäärus“ § 59 lõike 2 alusel ning seoses vajadusega korraldada ümber
Põltsamaa valla haridusasutused.“
1.2. muuta otsuse preambula 11. lõiku (õiguslikud alused) ja sõnastada see järgmiselt:
„Otsus võetakse vastu tulenevalt eeltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punktide 2 ja 3 ja lõike 8, koolieelse lasteasutuse
seaduse § 33 lõike 1 ja lõike 2 punkti 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 13

„Põltsamaa valla põhimäärus“ § 59 lõike 2 alusel ning seoses vajadusega korraldada ümber
Põltsamaa valla haridusasutused.“
1.3. muuta otsuse punkte 2-4 ja sõnastada need järgmiselt:
„2. Jagada Põltsamaa vallas tegutsevad järgmised haridusasutused:
2.1. Adavere Põhikool (registrikood 75023533) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa;
2.2. Lustivere Põhikool (registrikood 75023527) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa;
2.3. Esku-Kamari Kool (registrikood 75023547) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa;
2.4. Pisisaare Algkool (registrikood 75012541) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa;
2.5. Aidu Lasteaed-Algkool (registrikood 75012535) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa.
3. Korraldada hiljemalt 31. augustiks 2020 Põltsamaa valla haridusasutused ümber järgmiselt:
3.1. liita Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga (registrikood 75003128) Adavere Põhikooli (registrikood
75023533) kooliosa, Lustivere Põhikooli (registrikood 75023527) kooliosa, Esku-Kamari Kooli
(registrikood 75023547) kooliosa, Pisisaare Algkooli (registrikood 75012541) kooliosa, Aidu
Lasteaed-Algkooli (registrikood 75012535) kooliosa ja Puurmani Mõisakool (registrikood
75025590). Alates 01.09.2020 tegutseb Põltsamaa Ühisgümnaasium aadressidel: Põltsamaa linnas
Veski tn 5 ja Lille tn 2, Adavere alevikus Kooli tn 1, Lustivere külas Kooli tee 6, Esku külas Kooli
tee 2, Pisisaare külas Kooli, Vägari külas Kooli tee 7, Puurmani alevikus Tartu mnt 1.
3.2. liita Lasteaiaga MARI (registrikood 75003074) Adavere Põhikooli (registrikood 75023533)
lasteaiaosa, Lustivere Põhikooli (registrikood 75023527) lasteaiaosa, Esku-Kamari Kooli
(registrikood 75023547) lasteaiaosa, Pisisaare Algkooli (registrikood 75012541) lasteaiaosa, Aidu
Lasteaed-Algkooli (registrikood 75012535) lasteaiaosa, Põltsamaa Lasteaed Tõruke (registrikood
75003080) ja Puurmani Lasteaed Siilipesa (registrikood 75025578). Alates 01.09.2020 tegutseb
Lasteaed MARI aadressidel: Põltsamaa linnas Pärna tn 3 ja Lembitu tn 1, Adavere alevikus Kooli
tn 1, Lustivere külas Kooli tee 6, Esku külas Kooli tee 2, Kamari alevikus Sakala tn 14, Pisisaare
külas Kooli, Vägari külas Kooli tee 7, Puurmani alevikus Tallinna mnt 11.
4. Lõpetada 31.08.2020 järgmiste haridusasutuste tegevus:
4.1. Adavere Põhikool (registrikood 75023533);
4.2. Lustivere Põhikool (registrikood 75023527);
4.3. Esku-Kamari Kool (registrikood 75023547);
4.4. Pisisaare Algkool (registrikood 75012541);
4.5. Aidu Lasteaed-Algkool (registrikood 75012535);
4.6. Puurmani Mõisakool (registrikood 75025590);
4.7. Põltsamaa Lasteaed Tõruke (registrikood 75003080);
4.8. Puurmani Lasteaed Siilipesa (registrikood 75025578).“
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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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