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Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks
Tulenevalt Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2020 korraldusest nr 2-3/2020/143 „Hallatavate asutuste
majanduspersonali töökohtade ümberkorraldamine“ korraldatakse alates 31.08.2020 ümber valla
ametiasutuse hallatavate kultuuri- ja haridusasutuste majandus- ja tugipersonali töö. Valla haridus- ja
kultuuriasutuste majandus- ja tugiteenuste pakkumine viiakse Põltsamaa Halduse alla. Muuhulgas
viiakse Põltsamaa Halduse alla haridusasutuste toitlustusteenuse korraldamine.
Põltsamaa Vallavolikogu alatine hariduskomisjon vaatas 14.04.2020 koosolekul üle haridusasutuste
töötajate koosseisud ning arutas kokkuhoiuvõimalusi, sama tööd tegevate töötajate töökoormuse
võrdsustamist ja köögi- ja majanduspersonali üleviimist Põltsamaa Halduse alla. Hariduskomisjon on
teinud ettepaneku, et haridusasutuste toitlustamine hakkaks toimuma senisest vähemate köökide
baasil. Pakuti välja, et toitlustamine võiks hakata toimuma kuue köögi baasil: Puurmani Mõisakool,
Lustivere Põhikool, Adavere Põhikool, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Lasteaed MARI ja Põltsamaa
Lasteaed Tõruke.
Vallavalitsus on koostöös Põltsamaa Haldusega toitlustuse korraldust vähemate köökide baasilt koos
transpordi korraldusega arutanud ja erinevaid alternatiive analüüsinud. Transpordi korraldusest
tulenevalt on mõistlik jätta esialgu alles 7 kööki, kus lisaks eelnimetatule jääb toiduvalmistamine alles
ka Aidu Lasteaed-Algkoolis.
Alates 01.09.2020 jääb Põltsamaa Ühisgümnaasiumi köök toitlustama Esku-Kamari Kooli ja Pisisaare
Algkooli ning Puurmani Mõisakool Puurmani Lasteaed Siilipesa.

Senini käis Põltsamaa Ühisgümnaasiumis toiduvedu kahe hoone vahel sõidukiga, mis on
amortiseerunud ja mille kaubaruum on väga väike. Toidutranspordi korraldamise jaoks on vajalik
Põltsamaa Haldusele soetada selleks sobilik sõiduk.
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 sõiduki kasutusrendile võtmiseks.
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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