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/kuupäev digitaalallkirjas/
Põltsamaa valla kaasava eelarve ettepanek
Allolevalt esitan ettepaneku, mis loodan, et vastab kaasava eelarve idee tingimustele ja eeldustele.
idee nimetus
idee eesmärk ja olulisus (lühike
kirjeldus, millisele Põltsamaa valla
vajadusele ettepanek vastab, millise
probleemi lahendab või millise uue
võimaluse avab)

Põltsamaa sildade valgustamine
Põltsamaa on tuntud kui sildade, parkide, rooside ja veini
linn ning väga suurt lisandväärtust lisab omakorda linna
läbiv Põltsamaa jõgi.
Samas jääb jõgi koos oma sildadega nii siinsetele
elanikele kui ka külastajatele mitmeski mõttes
märkamatuks ja selle potentsiaal on vägagi alakasutatud.
Linna territooriumil on kokku 18 silda, mis ületavad nii
jõge kui ka tagavad ligipääsu jõe saartele.
Jõe vahetus läheduses paiknevad mitmed külastus-ja
avalikus kasutuses olevad objektid (nt roosisaar, pargid ja
haljasalad, kompleksselt on ühel pool jõge loss, kirik,
rajatav Kosmopark ning vastaskaldal arendatav UuePõltsamaa mõis ja ujula ning olemasolevad noortekeskus,
kool, raamatukogu jpm).
Selleks, et sildade potentsiaal oleks rohkem ära kasutatud
ja need efektsemalt linnaruumis esile toodud, võiks need
ühtse kontseptsiooni ja lahendusega ära valgustada
selliselt, et lahendus oleks kasutatav kõigil sildadel ning
aastaringselt.
See lahendus muudaks atraktiivsemaks nii elukeskkonda
kui ka külastuskeskkonda, mis on valla prioriteediks
seatud.

idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja
millal ettepanekus toodud idee ellu
viiakse, kas ettepanek on teostatav 12
kuu jooksul)

Idee viiakse ellu maksimaalselt 6 kuu jooksul. Võetud on
pakkumine Põltsamaa linna roosisaare ümber olevale
kuuele (6) sillale. Eesmärk võiks olla, et antud
lahendusega tehtaks algust ja kõik 18 silda valgustataks
etapiliselt samamoodi ära.
Võetud valgustite pakkumus 8 silla jaoks summas 9189,96
eurot. Lisandub veel elektriühenduse tagamine ja
paigaldus.
Elektriühenduse valmidus mõnel sillal on olemas, kuid
osadele tuleb see sinna viia. Selle kohta täpsem
kalkulatsioon hetkel puudub, kuid tõenäoliselt on see ca
3000-4000 eurot.
Idee võiks olla, et 10 000 euro eest valgustataks koos
elektritöödega ära nii mitu silda kui võimlaik (eeldatavalt
5-6 silda). Võimaluse korral võiks elektritöid teostada
osaliselt valla eelarvest ning kaasava eelarve kaudu
soetataks valgustid.

sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad

Põltsamaa linnaruumi atraktiivsus suureneb ning kasu

probleemi lahendamisest või uue
võimaluse avanemisest otsest kasu sihtrühma suurus, vanus jm olulised
tunnused)
eelarve (idee teostamise
hinnakalkulatsioon)

saavad sellest nii kohalikud elanud, ettevõtjad kui
külastajad.

muu oluline info

Lisatud kalkulatsioon; asendiplaan; illustreerivad pildid

Kokku 10 000 eurot (Kas 8 silla valgustid või 5-6 silla
valgustid koos elektritöödega. Juhul kui elektritöid on
võimlaik teostada valla eelarvest, siis saab läbi kaasava
eelarve soetada rohkemate sildade valgustid).

Lugupidamisega
/Allkirjastatud digitaalselt/
…….

Lisa 1. Illustreerivad pildid.
•

Valgusti.
LED pirnid on 230V, 1,0W, soe valge. Lampide vahe on 50 cm.

All on keti pilt:

•

Võimalikud lahendused.

