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Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse
lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.
§ 1. Teeninduspiirkondade kehtestamine
(1) Põltsamaa Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad koolieelsed lasteasutused on Põltsamaa Valla
Lasteaed ja Puurmani Mõisakool.
(2) Kehtestada koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad järgnevalt:
1)Põltsamaa Valla Lasteaed – Adavere alevik, Aidu küla, Alastvere küla, Annikvere küla, Arisvere
küla, Esku küla, Kaavere küla, Kablaküla, Kalana küla, Kaliküla, Kalme küla, Kamari alevik, Kauru
küla, Kose küla, Kuningamäe küla, Kõpu küla, Kõrkküla, Lahavere küla, Lebavere küla, Loopre küla,
Luige küla, Lustivere küla, Mõhküla, Mõisaküla, Mõrtsi küla, Mällikvere küla, Neanurme küla,
Nurga küla, Nõmavere küla, Pajusi küla, Pauastvere küla, Pilu küla, Pisisaare küla, Pudivere küla,
Puduküla, Puiatu küla, Põltsamaa linn, Rõstla küla, Räsna küla, Sopimetsa küla, Sulustvere küla,
Tapiku küla, Tõivere küla, Tõrenurme küla, Umbusi küla, Uuevälja küla, Vitsjärve küla, Vorsti küla,
Võhmanõmme küla, Võisiku küla, Vägari küla, Väike-Kamari, Väljataguse küla;
2) Puurmani Mõisakool – Altnurga küla, Jüriküla, Kirikuvalla küla, Kursi küla, Laasme küla,
Pikknurme küla, Puurmani alevik, Tammiku küla, Tõrve küla.
§ 2. Rakendussätted
(1) Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrus nr 43 „Koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkonnad“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Alev
vallavolikogu esimees
Seletuskiri
Põltsamaa Vallavolikogu määruse eelnõule „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad“
Sissejuhatus
Koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) § 10 lõike 1 kohaselt loob valla- või linnavalitsus
vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või
linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna
lasteasutuses. Vastavalt eelnimetatud seaduse § 15 lõikele 1 kinnitab teeninduspiirkonna kohaliku
omavalitsuse volikogu. KELS § 15 lõike 2 kohaselt on vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik
vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
17.12.2020 võttis Põltsamaa Vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/2020/79 „Põltsamaa valla
haridusasutuste ümberkorraldamine“, mille kohaselt suleti alates 01.09.2021 Adavere Põhikool, Aidu
Lasteaed-Algkool, Esku-Kamari Kool, Lustivere Põhikool, Lasteaed MARI ja Põltsamaa Lasteaed
Tõruke ning alustas õppetööd Põltsamaa Valla Lasteaed. Kõikide suletud asutuste lasteaiarühmad
jätkasid tööd endistes asukohtades ning nendest said Põltsamaa Valla Lasteaia õppekohad. Samuti
lõpetas alates 01.09.2021 tegevuse iseseisva asutusena Puurmani Lasteaed Siilipesa ning liideti
Puurmani Mõisakooliga.
Põltsamaa valla haldusterritooriumil on 1 linn, 3 alevikku ja 58 küla. Käesoleva määrusega on
asustusüksused jaotatud kahe koolieelse lasteasutuse vahel, lähtudes sellest, millise lähima
lasteasutuse piirkonnas asustusüksus asub. Õppekohtade vahelise laste jaotuse otsustab lasteaia
juhtkond.
Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määrus nr 43 „Koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkonnad“, mis lähtus lasteasutuste teeninduspiirkonna määramisel endisest tegutsenud
lasteaedadest, tunnistatakse kehtetuks.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud

Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid ega tulusid Põltsamaa valla eelarvele.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põltsamaa Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks Põltsamaa
Vallavolikogule.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.
Koostas: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters;
Kooskõlastas: jurist Aiki Schneider, vallasekretär Ene Kivineem;
Eelnõu esitaja: Põltsamaa Vallavalitsus;
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

