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Vahendite eraldamine Põltsamaa valla
2017. aasta eelarve reservfondist
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.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõige 2 sätestab, et haldusterritoriaalse
korralduse muutmise käigus moodustunud omavalitsusüksuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevast kuni eelarveaasta lõpuni jäävaks perioodiks ei võeta vastu
ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse jaoks uut eelarvet, ühinenud
omavalitsusüksused jätkavad eraldiseisvalt vastuvõetud eelarvete täitmist.
Põltsamaa Vallavolikogu asutas 29. juunil 2017 ametiasutuse hallatava asutusena Põltsamaa
Valla Päevakeskuse. Põltsamaa valla 2017. aasta eelarves ei olnud ette nähtud
eelarvevahendeid Põltsamaa Valla Päevakeskusele, sh personalikuludeks.
Otsus võetakse vastu eelnevast tulenevalt, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike
2 ja § 141 lõike 2 alusel.
1. Eraldada Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist 2400 eurot Põltsamaa Valla
Päevakeskuse juhataja personalikuludeks (eelarve tunnus 10120 Puuetega inimeste
sotsiaalhoolekandeasutused kululiik 500 Töötasud 1900 eurot ja kululiik 506
Personalikuludega seotud maksud 500 eurot).
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.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri otsuse eelnõule „Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve
reservfondist“
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõige 2: „Ühinemise tulemusena kohaliku
omavalitsuse üksuse moodustamisel ühinev kohaliku omavalitsuse üksus kui avalik-õiguslik
juriidiline isik lõpeb. Ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus on
ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõige 2: „Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise käigus moodustunud omavalitsusüksuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevast kuni eelarveaasta lõpuni jäävaks perioodiks ei võeta vastu
ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse jaoks uut eelarvet, välja
arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul. Ühinenud omavalitsusüksused
jätkavad eraldiseisvalt vastuvõetud eelarvete täitmist.“ (lg 3 käsitleb volikogu valimiste
tulemused väljakuulutamist enne 28. veebruari)
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