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Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja kinnitamine
Sihtasutus Põltsamaa Tervis on asutatud Põltsamaa linna poolt ja selle põhikiri on kinnitatud
Põltsamaa Linnavolikogu 30.05.2005 otsusega nr 123 „Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja
kinnitamine”. Sihtasutuse põhikirja on muudetud Põltsamaa Linnavolikogu 13.12.2011 otsusega
nr 106.
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, mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põltsamaa valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku
omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhitegevuseks on osutada oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu
tervishoiu- ja ülhooldusteenuseid elanikkonnale ja kõigile teistele isikutele õigusaktides ning
lepingutes ettenähtud tingimustel ja ulatuses.
Sihtasutuse põhikirja on vaja muuta, kuna on vaja täpsustada sihtasutuse nõukogu ja juhatuse
töökorda, juhatuse koosoleku kokkukutsumise korda jms. Lisaks sellele on kehtivas põhikirjas

tarbetult üle korratud sihtasutuste seaduse sätete sõnastust. Õigusselguse huvides on otstarbekas
kehtiv redaktsioon tunnistada kehtetuks ja kinnitada sihtasutuse põhikiri uues sõnastuses.
Otsus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3 alusel.
1. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 30.05.2005 otsus nr 123 „Sihtasutuse Põltsamaa
Tervis põhikirja kinnitamine” ja Põltsamaa Linnavolikogu 13.12.2011 otsus nr 106 „Põltsamaa
Linnavolikogu 30. mai 2005 otsuse nr 123 „Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja kinnitamine”
muutmine“.
2. Kinnitada Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikiri vastavalt otsuse lisale.
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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