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Põltsamaa

01.06.2020 nr 1-4.1/2020/262

Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9
„Vallavara valitsemise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2
alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruses nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ tehakse järgmised
muudatused:
1) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Vallavara kasutusse andmise otsustab:
1) vallavara valitseja, kui kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari (alla põhivara piirmäära)
või kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel olev ruum, mida teine isik kasutab piiratud aja
jooksul konkreetse ürituse korraldamiseks või tunnitasu alusel kasutamiseks;
2) vallavara valitseja, kui kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel olev maa-ala
hooldamiseks, harimiseks või aiapidamiseks;
3) muudel juhtudel vallavalitsus.“
2) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) korra § 9 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel;“

§ 2. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2020.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees
vallavolikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri määruse eelnõule „Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara
valitsemise kord“ muutmine“
Põltsamaa vallale kuuluvad mitmed maa-alad, mis on antud munitsipaalomandisse vaid aiamaade
pidamise otstarbega. Kui munitsipaalomandisse antud kinnistutel ei soovita jätkata sihtotstarbelist
tegevust, saab Põltsamaa vald vaid kinnistu riigile tagastada. Hetkel on kinnistutel aiamaade
kasutamine korrapäratu ja puudub täielik ülevaade maa-aladest ning nende kasutajatest. Põltsamaa
Vallavalitsuse majandusosakond ja Põltsamaa Haldus on alustanud maa-aladel aiamaade pidajaid
tuvastama ja alasid kaardistama. Siiani puudus „Vallavara valitsemise korras“ regulatsioon sarnaste
maa-alade kasutamise korraldamiseks. Pole ka mõistlik kõikide aiamaade pidajatega kirjalike
kokkulepete sõlmimiseks koormata Põltsamaa Vallavalitsust ja anda maa-alasid kasutusse korralduse
alusel.
Määruse muudatusega soovitakse muuta nende alade kasutusse andmine võimalikult lihtsaks ja
mugavaks mõlemale osapoolele. Seega on mõeldud, et kinnistutele koostatakse maa-ala plaan, kuhu
kantakse kasutuses olevad krundid ja kasutamata alad on võimalik jagada avalduse alusel
otsustuskorras. Kasutajatega sõlmitakse vallavara tasuta kasutamise leping, milles määratakse ära
osapoolte õigused ja kohustused. Sellega motiveeritakse aiamaade kasutajaid kasutama, hooldama ja
hoidma heaperemehelikult munitsipaalvara. Lisaks välistab see asjaolu, kus maa-alasid hakatakse
kooskõlastamata andma teistele kasutusse või kasutama ebakorrapäraselt.
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