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Rahvaküsitluse läbiviimine Põltsamaa linna
kavandatud uue lasteaia asukoha otsustamiseks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõike 2 punkti 2 alusel teostub kohalik omavalitsus
demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes
rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. Sama seaduse § 32 lõike 1 alusel on vähemalt ühel protsendil
hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu
või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Sama
paragrahvi lõige 2 sätestab, et algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele
lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri.
Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 14 lõike 6
kohaselt on volikogul õigus valla territooriumil korraldada oma ülesannete täitmiseks olulistes
küsimustes rahvaküsitlusi. Rahvaküsitluse läbiviimise otsustab volikogu oma liikmete, vallavalitsuse
või vähemalt 1% hääleõiguslike vallaelanike algatusel.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkt 7.1 sätestab,
et tagatakse elanike kaasarääkimise võimalus kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides.
Põltsamaa valla koalitsioonilepingu punkti 1.3 kohaselt on lepingu põhieesmärk lahenduste leidmine
Põltsamaa valla olulisematele probleemidele – s.h taristu ja vallapildi olukorra parandamine; avatud
ning kaasava vallajuhtimise kujundamine. Sama leping seab eesmärgiks, et valla juhtimine on avatud
ja kaasav (p 1.4); asjaajamine omavalitsusega on kiire; läbipaistev ja arusaadav ning järgitakse

põhimõtet, et omavalitsus töötab oma elanike heaks (p 2.1); alustatakse ettevalmistusi atraktiivse
linnasüdame ehitamiseks (p 3.4) jpm.
Nii ühinemis- kui koalitsioonileping seavad eesmärgiks kaasata elanikud maksimaalselt olulistesse
otsustusprotsessidesse.
Põltsamaa linna lasteaia teema on olnud aktiivselt ja laialdaselt arutluse all juba ca poolteist aastat.
Teema arutamise jaoks on 6. novembril 2018 läbi viidud rahvakoosolek, kus osales ca 100 inimest
ning kohal olid erinevad meediakanalid. Teemat on korduvalt käsitletud volikogu komisjonides ning
see on olnud mitmel korral otsustamisel volikogus. Lisaks on lasteaia ehitamise otsuse jaoks tellitud
erinevaid analüüse ja võetud ekspertarvamusi ning teema on pälvinud hulgaliselt meediakajastust.
Eeltoodu tõestab selgelt, et teema on aktuaalne ja paljude jaoks väga oluline.
Põltsamaa Vallavolikogu võttis 16. aprillil 2019 vastu otsuse nr 1-3/2019/29 alustada Põltsamaa linna
Lasteaia Tõruke asemele 170-kohalise uue lasteaia ehitust ettevalmistavate tegevustega aadressil
Lembitu tn 1 Põltsamaa linnas. Asukoht Lembitu tn 1 ja ujumisvõimalus lisandusid otsusele istungil
läbi volikogu esimehe poolt tehtud muudatusettepaneku.
Antud otsuse kaalutlusalused on aga jäänud väga paljudele arusaamatuks, kuna puudusid argumendid,
miks peaks uus lasteaed asuma just seal – Põltsamaa linna ääres, keskusest üle 1 km kaugusel, eemal
igapäevasest inimeste käiguteedest – ning mis olid selges vastuolus nii eelnimetatud ruumilises
analüüsis toodud soovitustega, otsuse preambulas tooduga, kui ka volikogu komisjonides kujundatud
seisukohtadega.
Hariduskomisjon on 6. märtsi 2019 koosolekul otsustanud: lähtuda ruumilise analüüsi ettepanekust
uue lasteaia kavandamisel. Maaelukomisjon on 11. veebruari 2019 koosolekul otsustanud: 1) toetada
Põltsamaa lasteaia asukohana Kördi-ööbiku parki; 2) soovitada endise kihelkonnakoolimaja hoone
sidumist lasteaia projektiga.
Volikogu ei arvestanud otsuse langetamisel ei ruumilise analüüsi ettepanekute, ekspertide soovituste,
linna ruumilise arengu põhimõtete ega ka vallavolikogu komisjonide seisukohtadega.
Seega sellise põhimõttelise otsuse tegemisel nagu seda on Põltsamaale uue lasteaia rajamine ja mis
puudutab tuhandete inimeste elu järgnevad 30-50 aastat ning mis on läbi aegade suurim valla
eelarvelistest vahenditest tehtav investeering, peaks lasteaia asukoha valikul saama kaasa rääkida
kogukond. Seda eriti olukorras, kus tehtud otsusel puuduvad põhjendused ja argumendid ning otsus
tekitab väga palju vastukaja ja avalikke arvamuse avaldamisi.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lõike 2 punkti 2, § 22 lõike 1
punkti 37, § 32 lõigete 1 ja 2 ning Põltsamaa valla põhimääruse § 14 lõike 6, Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 7.1 alusel.
1. Viia läbi rahvaküsitlus Põltsamaa linna kavandatud uue lasteaia asukoha otsustamiseks.
2. Pakkuda küsitlusel uue lasteaia asukoha valikuvariantidena välja:
2.1. Lembitu tn 1, Põltsamaa linn (Põltsamaa Lasteaia Tõruke praegune asukoht);
2.2. Kördiööbiku park, Põltsamaa linn (J.Kuperjanovi tänav).

3. Rahvaküsitluse viib läbi Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus ja rahvaküsitluse tulemused
kinnitab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan.
4. Muuta Põltsamaa Vallavolikogu 16. aprilli 2019 otsuse nr 1-3/2019/29 punkti 2 ja sõnastada see
järgmiselt:
„2. Alustada Põltsamaa linna uue lasteaia ehituse ettevalmistavate tegevustega rahvaküsitluse
tulemusel väljavalitud asukohta“.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. 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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