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Põltsamaa Muuseumi ümberkorraldamine
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingus on muuhulgas
eesmärkideks püstitatud tulemuslik juhtimine läbi omavalitsusüksuse strateegilise juhtimise,
otstarbeka ressursikasutuse ning laialdase võrgustikupõhise koostööpartnerluse. Lisaks on
ühinemislepingus planeeritud munitsipaalhoonete kasutamine muuta tõhusamaks ja võimalusel
suurendada nende multifunktsionaalset kasutamist.
Põltsamaa valla arengukava 2040 juhtimise all on eesmärgiks püstitatud avatud, kaasav ja koostööle
orienteeritud ning ühtsetel juhtimispõhimõtetel toimiv ja optimaalse struktuuriga valla asutuste
strateegiline juhtimine ning sealjuures tegevustena kavandatud valla asutuste tegevuste
optimeerimine.
Haldusreformi järgselt on Rahandusministeeriumi toetatud nõustamise raames MTÜ Revident poolt
koostatud „Vallavara majandamise korraldamine ja selle võimaluste, juhtimismudeli(te) analüüs“.
Selles on hinnatud ka võimalusi vallavara majandamise tõhusamaks korraldamiseks. Analüüsis on
tehtud ettepanekud edasisteks tegevusteks valla organisatsioonide arendamisel, sealhulgas on välja
toodud, et on vaja hinnata võimalust vähendada valla avalike ülesannete täitmisel organisatsioonilist
mitmekesisust ja/või konsolideerida samatüübilisi ja sama rolliga organisatsioone, et tagada
ülesannete täitmise parem tõhusus ja koordinatsioon. Lisaks on nimetatud analüüsis välja toodud
vajadus kujundada organisatsioonilised lahendused (võimekuste konsolideerimine) valla
turismiarendusega seotud tegevustes ja taristu kasutamiseks.

Põltsamaa Muuseum on Põltsamaa valla ametiasutuse hallatav asutus, mis on asutatud 1997. aastal ja
millega on hiljem liidetud turismiinfopunkt. Muuseumi ülesanne on koguda, säilitada, uurida ja
vahendada Põltsamaa valla inimeste ja nende elukeskkonnaga seotud vaimset ning materiaalset
kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Muuseumis on tööl 3 inimest 2,5
töökohal. Muuseum tegutseb Põltsamaa linnuses, mida hetkel haldab Sihtasutus Põltsamaa lossi ja
parkide arendus.
Põltsamaa Vallavolikogu 17. oktoobri 2019 otsusega nr 1-3/2019/59 otsustati lõpetada Sihtasutuse
Põltsamaa lossi ja parkide arendus tegevus ning anda nii sihtasutuse tegevus kui varad üle Põltsamaa
Vallavara OÜ-le. Põltsamaa Vallavara OÜ on 100% Põltsamaa valla omandis olev ettevõte, mis
arendab muuhulgas mitmeid teisi puhkerajatisi ja viib ellu suuremahulisi investeeringuprojekte ning
jääb Põltsamaa linnuse edasiseks haldajaks. Arvesse võttes, et linnuses tegutseb valla asutus ja valla
ettevõte, kelle tegevused linnuse ja piirkonna tutvustamisel ning arendamisel kattuvad, on mõistlik
ressursi optimaalsemaks kasutamiseks ja igapäevase koostöö suurendamiseks need üksused liita.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.
1. Korraldada Põltsamaa Muuseumi (registrikood 75003105) tegevus ümber 1. jaanuarist 2020,
liites Põltsamaa Muuseumi Põltsamaa Vallavara OÜ-le (registrikood 10291205).
2. Lõpetada Põltsamaa Muuseumi tegevus Põltsamaa Vallavalitsuse hallatava asutusena 31.
detsembrist 2019.
3. Põltsamaa Muuseumi varad ja kehtivad töölepingud anda üle Põltsamaa valla ainuosalusega
Põltsamaa Vallavara OÜ-le.
4. Põltsamaa Vallavalitsusel moodustada komisjon Põltsamaa Muuseumi vara ja asjaajamise
üleandmisega seotud toimingute tegemiseks.
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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