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Pisisaare Spordikeskuse tegevuse lõpetamine
Põltsamaa valla territooriumil juhitakse sporditegevust peamiselt läbi kahe organisatsiooni. Põltsamaa
valla ametiasutuse hallatav asutus Pisisaare Spordikeskus tegutseb eelkõige rahvaspordi
edendamisega ja Sihtasutus Põltsamaa Sport laiemalt sporditegevusega vallas.
Tulenevalt vajadusest optimeerida Põltsamaa valla spordiasutuste juhtimist, parandada spordihoonete
kasutamist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse
kvaliteeti on otstarbekas ühendada valla spordiasutused ühe juhtimise alla.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ja
Põltsamaa Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 25 „Pisisaare Spordikeskuse põhimäärus“ § 11
alusel.
1. Lõpetada Põltsamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Pisisaare Spordikeskus (registrikood
75039267) tegevus 31. detsembrist 2018 seoses valla spordivaldkonna ülesannete ja tegevuste
üleandmisega Sihtasutusele Põltsamaa Sport.
2. Põltsamaa Vallavalitsusel moodustada komisjon Pisisaare Spordikeskuse vara ja asjaajamise
üleandmisega seotud toimingute tegemiseks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. 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 „Pisisaare Spordikeskuse tegevuse lõpetamine“
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse
lõpetamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel otsustab valla või linna ametiasutuse
hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise volikogu.
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 valla territooriumil juhitakse sporditegevust läbi kahe organisatsiooni – Pisisaare
Spordikeskus ja Sihtasutus Põltsamaa Sport. Tulenevalt vajadusest optimeerida Põltsamaa valla
spordiasutuste juhtimist, parandada spordihoonete kasutamist, jaotada paindlikumalt ressursse,
mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti ühendatakse valla spordiasutused
ühe juhtimise alla.
Ümberkorraldamise eesmärgiks on vallaelanikele sportimisvõimaluste parema kättesaadavuse
tagamine kogu valla territooriumil. Ümberkorralduse käigus lähevad Pisisaare Spordikeskuse
ülesanded üle SA-le Põltsamaa Sport. Töötajate koosseisu täiendatakse spordiürituste korraldajaga
(peamine töökoht Pisisaare spordihoone).
Spordiasutuste praeguse haldamise puhul on probleemiks sporditöö killustatus, ülesannete
dubleerimine, ebaökonoomsus ning teenuste erinev kvaliteet. Kuna Pisisaare Spordikeskuses töötab 4
töötajat, siis sellise koosseisuga on raskendatud klientide teenindamine töötajate puhkuste, haiguste ja
koolituste ajal. Edaspidi on kõik töötajad ühtse asutuse koosseisus ning lihtsam on korraldada
asendusi, kui töötaja on puhkusel, haige või koolitusel. Tekib spordiinventari soetamise osas ühtne
koordineerimine ja vastutus, mis võimaldab koguste optimeerimise teel osta rohkem erinevaid
vahendeid ja seega pakkuda sportijatele suuremat valikut. Ühtse asutuse puhul on võimalik kasutada

eelarvevahendeid nii majandus- kui ka personalikulude osas paindlikumalt. Ühise eelarvega on
võimalik tegemisi pikema aja peale planeerida ja järjestada. Lisaks on Sihtasutusel Põltsamaa Sport
nõukogu, kuhu on võimalus kaasata aktiivseid inimesi, kes tunnevad huvi sporditöö edendamise ja
valla spordi ees seisvate probleemide lahendamise vastu.
Spordiasutuste ümberkorraldamise oodatavad tulemused:
- Sihtasutust Põltsamaa Sport nähakse ühtse süsteemina, millega kaasneb juhtimise kvaliteedi tõus,
killustatuse kadumine, dubleerimise vältimine, ühine raamatupidamine ja aruandlus;
- paindlik eelarve kasutamine: personali koosseisude ja -kulude ühtlustamine, majandamiskulude
ühendamisega kaasnev kokkuhoid ja optimeerimine;
- ühine põhimäärus, arengukava, asjaajamiskord ja töökorraldusreeglid;
- spordiasutuste kasutamise eeskirjade, hinnakirjade, lahtiolekuaegade jms ühtlustamine;
- ühiselt korraldatud turundus (sh veebisait) ja üritused.
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