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Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine
sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
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.
Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega võetakse otsus
vastu 1. jaanuaril 2018 jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja § 22
lõike 1 punkti 37 alusel ning juhindudes 1. jaanuaril 2018 jõustuva Vabariigi Valitsuse
seaduse § 10512 lõikest 2, rahvatervise seaduse § 10 lõikest 1 ja kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 62 lõikest 1.
1. Anda 1. jaanuaril 2018 jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1
nimetatud omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesanne maakonna arengu
kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne alates 1. jaanuarist 2018
täitmiseks sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
2. Anda rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded alates 1. jaanuarist
2018 täitmiseks sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
3. Anda maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1. jaanuarist 2018
täitmiseks sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
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 „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete
delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus“
1. jaanuaril 2018 jõustuva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1 kohaselt on
omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt nimetatud ülesanne antakse kõigi maakonna kohaliku
omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikule või
piirkondlikule liidule, koostöökokkuleppe alusel ühele kohaliku omavalitsuse üksusele või
mõnele teisele kohaliku omavalitsuse üksuste KOKS § 62 lõigetes 1 ja 2 nimetatud
koostööorganile või omavalitsusüksuste või omavalitsusüksuste liidu asutatud
mittetulundusühingule või sihtasutusele. Nimetatud mittetulundusühingule või sihtasutusele
ülesande täitmiseks volitamisel ei kohaldata halduskoostöö seadust.
1. jaanuaril 2018 jõustuva Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõikes 2 on sätestatud
maavalitsuste lõpetamine. Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 1 kohaselt
Rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvate maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 2018.
aasta 1. jaanuarist. Lõpetamise korraldab valdkonna eest vastutav minister. Lõike 2 kohaselt
seaduses sätestatud maavalitsuste ülesannetega seotud õigused ja kohustused lähevad üle
asjaomase valdkonna eest vastutavale ministrile, tema juhitava ministeeriumi valitsemisala
asutusele või kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses sätestatud ulatuses ja korras. Muudest
õigusaktidest ja lepingutest tulenevad maavalitsuse õigused ja kohustused lähevad üle
asjaomase valdkonna eest vastutavale ministrile, tema juhitava ministeeriumi valitsemisala
asutusele või ülesande endale täitmiseks võtnud kohaliku omavalitsuse üksusele.
1. jaanuaril 2018 jõustuva rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse
üksuste ühiselt täidetavad ülesanded on:
1) elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine;
2) maakonna või piirkonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning selles sisalduva teabega
arvestamine maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamisel;
3) rahvastiku tervist toetavate tegevuste elluviimine ja tervist toetavate teenuste pakkumine
maakonnas või piirkonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete
tervisemõjurite ohjamiseks;
4) riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas või piirkonnas;
5) maakondlikul või piirkondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade
juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.
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