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Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine
Endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve
külade ning Puurmani aleviku elanikud on 21.01.2021 teinud kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 32 lõike 1 alusel ettepaneku algatada menetlus vallavolikogu otsuse vastuvõtmiseks valla
halduspiiride muutmiseks ning mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust
Tartu valla koosseisu Tartumaal.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 10 on volikogu
ainupädevuses haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride ja nime muutmise
algatamine, otsustamine, taotlemine ja nende kohta arvamuse andmine.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikele 4 haldusterritoriaalse korralduse
muutmise valdade ja linnade osas, samuti valla või linna piiride ja nime muutmise algatab Vabariigi
Valitsus või asjaomane volikogu. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise võib algatada, kui
muudatuse tulemusena koosneks moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus ühist piiri omavatest
haldusterritooriumidest.
Võimaliku piiride muutmise mõjude hindamiseks on mõistlik tellida halduspiiri muutmise
sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mis oleks volikogule ja elanikele aluseks edasiste otsuste
tegemiseks.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 alusel.

1. Tellida Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, milles
muuhulgas sisaldub:
1.1. elanikkonna suurus, paiknemine ja liikumine (külade lõikes) ja vanuseline jaotus, sh
emotsionaalsed aspektid (kuuluvustunne, identiteet jms), mis on otsustamisel suure tähtsusega ning
töökohtade pendelränne;
1.2. haridusteenuste tarbimine ja kättesaadavus, võrdlus Tartu vallaga, sh kas piiride muutmine omab
teenuste tarbimisele ja võimalikele tarbimismustritele eelduslikult olulist mõju;
1.3. sotsiaaltoetuste ja -teenuste rahaline maht ja kättesaadavus, võrdlus Tartu vallaga, sh kas piiride
muutmine omab teenuste tarbimisele ja võimalikele tarbimismustritele eelduslikult olulist mõju;
1.4. omavalitsuse tulud, kulud ning tehtud ja tulevikus vajalikud investeeringud analüüsitavates
piirkondades ühe inimese kohta;
1.5. ühistranspordi korraldus;
1.6. muud vallakodanike igapäevaelu mõjutavad olulised teenused, sh esmane perearsti
kättesaadavus; kas piiride muutmine muudab eelduslikult asulate ja külade elanike võimalusi kaasa
rääkida kohalikus arengus või pärsib seda.
2. Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi valmimise tähtaeg
on hiljemalt 31.05.2021.
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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