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Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja
seletuskirja väljapanemine
Vabariigi Valitsuse 06.01.2017 määrus nr 5 „Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa
valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” jõustus 11.01.2017. Määruse alusel
moodustus 21.10.2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel
uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad
asjaomase volikogu otsusega.
ETHS-i § 91 lõike 4 kohaselt pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja,
tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja
vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja
vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise
tulemus.
ETHS § 91 lõike 7 kohaselt avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogu poolt see koos
lisadega valla veebilehel. Samuti avaldatakse ühinemisleping Riigi Teatajas.
Haldusreformi seaduse (HRS) § 16 lõike 5 ja KOKS § 45 lõike 6 alusel on ühinemislepingu muutmiseks
esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist vajalik
vallavolikogu koosseisu vähemalt kahekolmandikuline häälteenamus.
Moodustunud Põltsamaa vald on tegutsenud ligi kolm aastat vastavalt Põltsamaa linna, Põltsamaa valla,
Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemiselepingule. Ühinemislepingus on kokku lepitud avalike teenuste
osutamise põhimõtted, sh ka ühinenud valla investeeringud. Ühinemislepingu koostamisest on möödas
üle kolme aasta, mistõttu on vajalik täpsustada lepingu punkte ning korrigeerida ühinemislepingut seoses
investeeringute tegelike maksumuste ning struktuurivahenditest ja siseriiklikest programmidest toetatud
projektide elluviimisega.

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 ja § 45 lõike 6,
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 4-7, haldusreformi seaduse § 16 lõike 5 alusel.
1. Korraldada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu
muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja (käesoleva otsuse lisa, edaspidi nimetatud eelnõu) avalik
väljapanek perioodil 18.09.-09.10.2020 järgmiselt:
1.1. Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104);
1.2. Puurmani teenuskeskuses (Tallina mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, 49104);
1.3. Põltsamaa Raamatukogu kõikides asukohtades;
1.4. Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
2. Määrata eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks 09.10.2020. Ettepanekud ja
vastuväited tuleb esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil info@poltsamaa.ee või
posti teel aadressile Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104.
3. Teade ühinemislepingu muutmise eelnõu ja selle lisa avalikustamise kohta avaldatakse Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.ee ja ajalehes Põltsamaa Valla Sõnumid.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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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