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Põltsamaa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
Põltsamaa valla territooriumil tegutsevad Põltsamaa valla ametiasutuse hallatavate asutustena Pajusi
Rahvamaja ja Põltsamaa Kultuurikeskus. Põltamaa Kultuurikeskus täidab põhiülesandeid valla
haldusterritooriumil asuvate kultuuriasutuste kaudu, milleks on Põltsamaa Kultuurikeskus ja
Puurmani rahvamaja. Tulenevalt vajadusest optimeerida Põltsamaa valla kultuuriasutuste juhtimist,
parandada rahvamajade käigus hoidmisega seotud igapäeva ülesannetega toimetulekut, jaotada
paindlikumalt ressursse ja tõsta teeninduse kvaliteeti, on otstarbekas valla kultuuri- ja rahvamajade
ühendamine ühise juhtimise alla.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.
1. Korraldada Põltsamaa valla kultuuriasutuste tegevus ümber 1. aprillist 2019 liites Põltsamaa
Kultuurikeskusele (registrikood 75003068) Pajusi Rahvamaja (registrikood 75012558).
2. Lõpetada Pajusi Rahvamaja tegevus 31. märtsist 2019.
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 „Põltsamaa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine“
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 34 ja § 35 lõikele 2 kuulub
volikogu ainupädevusse valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja
tegevuse lõpetamine.
Põltsamaa valla territooriumil asuvad ja tegutsevad hallatavate asutustena Pajusi Rahvamaja ja
Põltsamaa Kultuurikeskus. Puurmani Rahvamaja täidab põhiülesandeid Põltsamaa Kultuurikeskuse
kaudu. Tulenevalt vajadusest optimeerida Põltsamaa valla kultuuriasutuste juhtimist, parandada
rahvamajade käigus hoidmisega seotud igapäeva ülesannetega toimetulekut, jaotada paindlikumalt
ressursse ja tõsta teeninduse kvaliteeti, ühendatakse valla kultuuri- ja rahvamajad ühise juhtimise alla.
Ühendamise eesmärgiks on tugevdada Pajusi Rahvamaja toimimist. Ühendatud asutuste struktuuris
on võimalik paindlikumalt vajadusel töötajaid asendada või suuremate sündmuste puhul juurde
suunata lisajõudusid. Ka on võimalik olemas olevat tehnikat ja vahendeid kasutada optimaalsemalt
ning paindlikumalt. Ühendatud kultuuriasutused võimaldavad Põltsamaa vallas toimuvate
kultuurisündmuste korraldamist ühtlasemalt koordineerida ning konkureerimise ja dubleerimise
asemel täiendada.
Praeguse haldamise juures on probleemiks vallas tegutsevate kultuuriasutuste töö killustatus,
ebaökonoomsus ja ebaühtlus teenuse pakkumiste tingimustes. Kultuuritööd tegevate inimeste
tingimusi on vaja vallas ühtsustada. Pajusi Rahvamajas töötab rahvamaja töö korraldamisel 2 töötajat
(1,0 juhataja ja 1,0 perenaise töökoht). Sellise koosseisuga asutuses on raskendatud Rahvamaja
põhiteenuste tagamine töötajate puhkuste, haiguste ja koolituste ajal. Edaspidi on kõik töötajad ühtse
kultuurikeskuse koosseisus ning lihtsam on korraldada asendusi, kui töötaja on puhkusel, haige või
koolitusel. Tekib sündmuste ja igapäevaste teenuste korraldamise ja läbiviimise osas ühtne
koordineerimine ja vastutus.
Kultuuriasutuste ümberkorraldamise oodatavad tulemused:
- kultuuriasutusi 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;
- ühiselt korraldatud turundus ja üritused;
- kultuurikeskuse kui organisatsiooni võimaluste avardumine.

Initsiatiiv kultuuriasutuste ühendamiseks on tulnud Põltsamaa Vallavalitsuse poolt. Ümberkorralduse
kavatsust on arutatud Põltsamaa Kultuurikeskuse ja Pajusi Rahvamaja juhatajatega. Ümberkorralduse
käigus liidetakse Pajusi Rahvamaja Põltsamaa Kultuurimajale, Pajusi Rahvamaja tegevus iseseisva
asutusena lõpetatakse. Kõik praegused töötajad jäävad tegutsema oma senistes asukohtades.
Pakutavad teenused jäävad samaks.
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