EELNÕU
KOMISJONID (ristiga juhtivkomisjon):
hariduskomisjon
majanduskomisjon

XJK

kultuuri- ja spordikomisjon
kogukonnakomisjon
revisjonikomisjon
sotsiaalkomisjon
eestseisus

X
X

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põltsamaa

03.01.2022 nr 1-4.2/2022/3

Lepingu sõlmimiseks loa andmine
Põltsamaa Vallavolikogu istungite videoülekannete ja salvestuste parema kvaliteedi tagamiseks on
Põltsamaa Vallavalitsus viinud läbi alla lihthanke piirmäära jääva väikehanke ja võtnud võrreldavad
hinnapakkumised. Hinnapakkumust küsiti erinevatelt teenusepakkujatelt ning info avaldati ka valla
kodulehel.
Hanke eesmärgiks oli leida teenuse pakkuja, kes tagab oma seadmetega Põltsamaa Vallavolikogu
istungite toimumise ajal reaalajas veebiülekande mõnel avalikul voogedastusplatvormil (nt Youtube).
Lisaks peab teenuse pakkuja tagama otseülekannete salvestamise ja säilitamise ning tegema need
avalikult internetis järele vaadatavaks.
Teenuse perioodiks on planeeritud 2 aastat. Pakkumuse esitasid kuus pakkujat ning
hindamiskriteeriumiks oli ühe istungi läbiviimise madalaim maksumus. Madalaima maksumusega
pakkumuse esitas VLSV OÜ, kus ühe vallavolikogu istungi reaalajas ülekande ja videosalvestuse
tegemise ning selle järele vaatamise korraldamise maksumuseks oli koos käibemaksuga 480 eurot.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 8 sätestab, et volikogu ainupädevusse
kuulub muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise otsustamine.
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.
Vallavolikogu istungite videoülekande teenuslepingu sõlmimine on kahe aastane rahaline kohustus,
mida ei ole eelarvestrateegias ette nähtud ning selle sõlmimiseks on vajalik volikogu luba. Kulu
tehakse vallavolikogu eelarvest.

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 8 ja Põltsamaa
Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.
1. Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel sõlmida kaheks aastaks teenusleping vallavolikogu istungite
videoülekannete tegemiseks madalaima maksumuse esitanud pakkuja OÜ-ga VLSV.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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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