PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

19.02.2018 nr 2-3/2018/84

Vaibla puhkebaasi kasutamise hinnad ja kord
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” jõustus 11. jaanuaril 2017.
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.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põltsamaa valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Korraldus antakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 30 lõike 3 alusel.
1. Kehtestada alates 1. märtsist 2018 Põltsamaa vallale kuuluva Vaibla puhkebaasi kasutamise hinnad
järgmiselt:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) E-N
Kogu kompleksi kasutamine (maja ja saun) R-P
Sauna rent E-N
Sauna rent R-P
Magamiskoht majas
Magamiskoht majas koos voodipesu laenutusega
Telkimisel ühe telgi koht

Ööpäeva eest
140,00
200,00

Korra eest
80,00 (6 h)
100,00 (6 h)

6,00
10,00
5,00

2. Kinnitada Vaibla puhkebaasi kasutamise kord vastavalt korralduse lisale.
3. Avaldada informatsioon puhkebaasi kasutamisvõimaluste ja -tingimuste kohta ning puhkebaasi
kodukord Põltsamaa valla veebilehel.
4. Tunnistada 1. märtsist 2018 kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 26. aprilli 2016. a korraldus nr 117.

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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