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Ujulateenuse osutamine Põltsamaal
Põltsamaa valla ühinemislepingu lisas 7 (prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021) on
kavandatud Põltsamaa linna ujula rajamine. Tänane EPT hoones paiknev veereservuaar, mis on
kasutusel ujulana, on amortiseerunud. Laste ujumise algõppe ja valla elanike ujumisoskuse taseme
parandamiseks ning tervislike eluviiside harrastamiseks on uue ujula rajamine vajalik investeering.
Ujula rajamist on Põltsamaale kavandatud pikalt ning nii arengukava kui ka valla avalike teenuste
2019. aasta rahuloluküsitlus kinnitas, et korraliku ujula järgi on suur vajadus. Varasemalt on
koostatud erinevaid ujula arendamisega seotud detailplaneeringuid, seda ka eraettevõtja poolt.
Eeldatavalt looks erakapitalil rajatav ujulakompleks eeldused laiemaks teenuste valikuks (sh näiteks
spa, majutus vms teenustega), kui seda oleks omavalitsuse poolt rajatavas ujulakompleksis.
Arvestades valla finantsvõimekust ja eraettevõtjate poolt üles näidatud huvi, siis oleks ujula rajamine
läbi teenuse ostmise paindlikum meetod omavalitsuse kui teenuse vajaja poolelt ning motiveerivam
eraettevõtjale arenduste ja investeeringute tegemiseks.
Eeltoodust lähtuvalt on mõistlik läbi viia ujula teenuse ost 10 aastaks. Teenuse ost annab finantsilise
tagatise, mis motiveerib võimalikke investoreid. Avaliku ja erasektori partnerluse kaudu väheneb
eraettevõtja projekti teostamise risk ning see aitab omavalitsusel korraldada teenuse osutamise
kiiremal moel.
Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel
otsustab laenu või muu rahalise kohustuse võtmise volikogu juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves või eelarvestrateegias.

Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 4 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõike 7 kohaselt,
kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke
korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole
eelarvestrateegias arvestatud, võib riigihanke korraldada ainult vallavolikogu loal.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8, Põltsamaa
Vallavolikogu 22.03.2018 määruse „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 ning Põltsamaa
Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 5 „Põltsamaa valla hankekord“ § 2 lõike 7 alusel.
1. Algatada riigihankemenetlus ujulateenuse osutamiseks Põltsamaal.
2. Põltsamaa Vallavalitsusel korraldada riigihanke läbiviimine.
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.
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