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Põltsamaa valla ametiasutuste ümberkorraldamine

11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla,
Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa
linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus –
Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 4.7.
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põltsamaa linna sümboolikat.
Otsus võetakse vastu eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 34, haldusreformi seaduse § 17 lõike 2 ning Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 141 lõigete 12 ja 14 alusel.
1. Korraldada ümber Põltsamaa valla ametiasutused Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa
Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus ühendamise teel ning
moodustada alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Põltsamaa Vallavalitsus.
2. Lõpetada seoses ümberkorraldamisega Põltsamaa Linnavalitsuse (registrikood
75003045), Põltsamaa Vallavalitsuse (registrikood 75023496), Pajusi Vallavalitsuse
(registrikood 75012529) ja Puurmani Vallavalitsuse (registrikood 75025549) tegevus
31. detsembrist 2017.
3. Arhiveerida Põltsamaa Linnavalitsuse, Põltsamaa Vallavalitsuse, Pajusi Vallavalitsuse
ja Puurmani Vallavalitsuse registrikoodid.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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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Seletuskiri otsuse eelnõule „Põltsamaa valla ametiasutuste ümberkorraldamine”
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkt 34: volikogu ainupädevusse
kuulub valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse
moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse
kinnitamine.
Haldusreformi seadus § 17 lõige 2: Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused alustavad tööd 2018. aasta 1.
jaanuaril.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 141 lõiked 12 ja 14:
(12) Pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena ühinemise teel uue kohaliku
omavalitsuse üksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustumist viiakse kõik ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuste senised täitevorganid ning ametiasutused ja ametiasutuste
hallatavad asutused üle moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu.
(14) Volikogu korraliste valimiste käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatavad uued ametiasutused
alustavad tööd ühinemisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
21.10.2017 moodustunud Põltsamaa vallas on neli ametiasutust – Põltsamaa Linnavalitsus,
Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus – mis käesoleva
otsuse alusel korraldatakse ümber. Selleks, et 01.01.2018 saaks alustada tööd ühtse
ametiasutusena tuleb olemasolevate ametiasutuste tegevus ümber korraldada. Põltsamaa valla
ametiasutused korraldatakse ümber ühendamise teel. Ühendatavad ametiasutused (Põltsamaa
Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus)
lõpetavad 31.12.2017 tegevuse ja moodustatud uus ametiasutus Põltsamaa Vallavalitsus
alustab tegevust alates 01.01.2018. Uus ametiasutus tagab ametiasutuste tegevuse
järjepidevuse ja õigusjärgluse. Uuele ametiasutusele taotletakse riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riiklikult registrilt uus registrikood.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
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