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COVID-19 eriolukorra investeeringute nimekirja kinnitamine
Riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusest nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse
üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise
ning kasutamise tingimused ja kord“ tulenevalt on Põltsamaa valla võimalik ja maksimaalne
investeeringutoetus 570 000 eurot. Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi
investeeringute, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa
majanduse elavdamisele COVID-19 eriolukorra järgselt.
Toetust antakse projekti tegevusteks, mis ei ole kavandatud 2020. aastaks vastuvõetud eelarves ega
enne 15.04.2020 vastu võetud lisaeelarves. Projektide lõpliku nimekirja esitamise tähtaeg
rahandusministeeriumisse on 15.11.2020. Projektile toetuse andmise eelduseks on edukaks pakkujaks
tunnistamise otsus, s.t eelnevalt on vaja hanked läbi viia ning toetuse väljamaksmiseks tuleb hiljemalt
18.12.2020 esitada projektidega seotud tööde teostamise lepingud. Toetust võib kasutada kuni
31.12.2021.
Põltsamaa Vallavalitsus on 2020. aasta maikuus esitanud investeeringutaotluse „Põltsamaa
keskväljaku arendamine Roosisaarele“ maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse
(edaspidi MATA). Tööde käigus on planeeritud Põltsamaa linna keskel ja jõe kallastel asuvast
Roosisaarest välja arendada tänapäevane ja atraktiivne linnaruumi osa, mis pakub mitmekesiseid
puhke ja sündmuste korraldamise võimalusi, toetades nii ettevõtlust kui piirkonna arengut laiemalt.
Roosisaare kontseptsiooni on soov edasi arendada kultuurikeskuse esiseni ning Kuperjanovi tänavale
turu-ala arendamiseks.

2016. aastal arhitektuurikonkursi raames välja valitud kavand „Roosilinn“ on seoses kõrge
projekteerimis- ja ehitustööde maksumusega kõrvale jäetud ning tellitud on uus projektlahendus AB
Artes Terrae OÜ poolt.
Roosisaare ehitustööde eeldatavaks maksumuseks on ca 300 000 eurot, millest käesolevaks kinnitatud
MATA toetus on 115 000 eurot. Maksimaalne MATA toetusemäär on 75% abikõlblikest kuludest
ning seega on kohustuslik omaosalus 25% ehk ca 39 000 eurot, mis tuleb katta valla eelarvelistest
vahenditest. Ülejäänud maksumust summas ca 146 000 eurot saab MATA projekti mõistes käsitelda
kui mitteabikõlblikku kulu ning kasutada selleks COVID-19 eriolukorra investeeringu toetust.
Roosisaare ehitustööde hange on läbi viimisel ning lõplikud summad täpsustamisel.
Põltsamaa Vallavalitsus on 2020. aasta juunis esitanud investeeringutaotlused Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumisse transiit- ja ettevõtlusteede investeeringuteks. Positiivsed
rahastamise otsused on saadud transiittee osas Viljandi maantee ja Lossi tänava ehituseks, mille
eeldatav kogumaksumus on 447 600 eurot ja toetus 322 272 eurot ning ettevõtlusteedena Pargi
tänava ja Jõe teele, millede eeldatav kogumaksumus on 228 500 eurot ja toetus 134 920 eurot.
Omaosaluse summas ca 219 000 eurot saab taotleda COVID-19 eriolukorra investeeringu toetusest.
Teede ehitushanked on läbiviimisel ning lõplikud summad täpsustamisel.
Ülejäänud COVID-19 eriolukorra investeeringu toetuse summa võiks kasutada ühinemislepinguga
seotud investeeringu teostamiseks. Lille tn 2/4 õppehoone on ühinemislepingujärgne
investeeringuobjekt. Hoone on ehitatud 1934. aastal, selle siseruume on 2018. aastal osaliselt
renoveeritud. Katus pärineb hoone ehitusajast ja vajab hädasti väljavahetamist. Antud objekti osas on
planeeritud läbi viia konkurentsipõhine läbirääkimistega hange, et lõppsummad kattuks COVID-19
eriolukorra investeeringu toetuse jäägiga.
Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 kohaselt
otsustab volikogu laenu või muu rahalise kohustuse võtmise eraldi juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves ja/või eelarvestrateegias. Eelloetletud investeeringud ei ole kajastatud Põltsamaa valla
2020. aasta eelarves ega ka kehtivas eelarvestrateegias.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 8 sätestab, et volikogu ainupädevusse
kuulub muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise otsustamine.
Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse
või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel
volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või linnavalitsusele või volikogu
poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või
ametnikule.
Rahandusministeeriumile projektide vormikohaste nimekirjade esitamine ja muud asjakohased
toimingud on tehnilist laadi ülesanded, mille tegemine on asjakohane volitada Põltsamaa
Vallavalitsusele.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 8 ja 8¹ ja lõike
2, Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel,
võttes arvesse riigihalduse ministri 15.05.2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku

omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse
eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ § 5 lõiget 1.
1. Kinnitada COVID-19 eriolukorra investeeringu toetusest taotlevateks projektideks „Põltsamaa
keskväljaku arendamine Roosisaarele“, „Viljandi maantee ja Lossi tänava transiittee ehitus“, „Pargi
tänava ja Jõe tee ettevõtlusteede ehitus“ ja „Lille tn 2/4 õppehoone osaline rekonstrueerimine“.
2. Volitada Põltsamaa Vallavalitsust esitama Rahandusministeeriumile investeeringutoetuse
taotlemiseks käesoleva otsuse lisas nimetatud projektide vormikohane nimekiri koos nõutud muu
informatsiooniga ning tegema muid toiminguid, mis on vajalikud investeeringutoetuse taotlemisel.
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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