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Kaasava eelarve idee ettepanek
Lugupeetud Põltsamaa vallavanem Margus Möldri
Esmalt soovin tunnustada Põltsamaa valda kaasava eelarve süsteemi loomise eest,
mis annab valla kodanikele võimaluse teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja
osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.
Käesolevaga edastame Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse (NÜ Juventus)
poolt Põltsamaa valla kaasava eelarve konkursi idee. Leiame, et Põltsamaa
hariduslinnakus on jäänud pikaajalise tähelepanuta Veski 4 kinnistu teed ja parkla.
Oleme kindlad, et tegemist on esteetilise muutusega, mis mõjutab kõiki Põltsamaa
valla kodanikke, kes soovivad külastada Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust
või Põltsamaa jõe avalikku randa Veski 4 piirkonnas. Tegemist on laiema sihtgrupiga,
kui valla elanik ja muudab hariduslinnaku keskkonda kasutuskõlblikumaks ja
kasutussõbralikumaks.
Ettepaneku
esitaja Heidi Paabort
ametlik esindaja:
Tel. 58091010
E-post: heidi.paabort@gmail.com
Aadress: Veski 4, 48106 Põltsamaa
Ettepaneku nimetus:
Veski 4 teede ja parklaala korrastamine
Ettepaneku eesmärk:
2010. aastast tegutseb Veski 4, Põltsamaa aadressil
ja olulisust (lühike
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, mille
kirjeldus,
millisele
tegevuses osaleb iga aasta rohkem, kui 700 erinevat
Põltsamaa
valla
noort/täiskasvanut. Igakuiselt toimub keskuses 1200
vajadusele ettepanek
osalust.
vastab,
millise
Hoone asub Põltsamaa valla maal. Maa kasutamiseks
probleemi lahendab
lepiti kokku 15. aastane tasuta maa kasutamise leping,
või
millise
uue
kui hoone renoveeritakse NÜ Juventus eestvedamisel.
võimaluse avab);
Hoone ehituseks perioodil 2008- 2010 saadi toetust
Euroopa Regionaalarengu Fondist (510 000 eurot).
Tolleaegne Põltsamaa linn leidis võimaluse ehitust
toetada
omaosalusega,
milleks
oli
5%
kogumaksumusest (27 000 eurot). Tegemist oli väga hea
koostööga avaliku ja 3-sektori vahel, mille kaudu sai üks
hoone korda ja oli võimalik pakkuda kvaliteetsemat
avatud noorsootöö teenust.
Kahjuks ei sisaldanud ehitusprojekt hoone kõrval
olevad jalgteed ja parkla korrastustöid ning sel
põhjusel on teed või parkla ala teatud perioodidel
mittekasutuskõlblik või väga ebamugav kasutada.
Selle tingib parkla tänane kate, mis sisaldab erinevaid
pehmeid kattematerjale ja sügisesel, talvisel või

vihmasel perioodil tekib palju porilompe või läbimatuid
muda-poriseid alasid.

Ettepaneku kirjeldus:

Sihtrühma
(lühike
kirjeldus, kes saavad
probleemi
lahendamisest või uue
võimaluse
avanemisest
otsest
kasu
sihtrühma
suurus, vanus jm
olulised tunnused);

Eelarve
(idee
teostamise
hinnakalkulatsioon):

Parkla ala on võimalik korda teha 12 kuu jooksul.
Olenevalt töö spetsiifikast ja hinnapakkumise teinud
ettevõtte ajakavast on võimalik tööd teostada ilmselt
alates märtsist 2020, kui tegemist ei ole enam
miinuskraadidega.
Planeeritud 600 ruutmeetrise ala puhul toimub
ehituseks sobimatu pinnase kaeve ja äravedu;
dreenkihi
ehitus;
killustikaluse
ehitus;
killustikalusele
õige
kalde
andmine;
ala
asfalteerimine ja haljastus.
Keskuse parklat kasutavad suuremas osas erinevad
osapooled, kes kas kasutavad parkalt nt noortekeskuse
töös osalemiseks või kevadisel/suvisel/sügisesel
perioodil jõe ääres puhkamiseks või vaate nautimiseks.
Parklat kasutavad ka spordikooli- või gümnaasiumi
suurürituste
osalejad/külastajad
(nt
võistlused,
konkursid, lõpetamised jmt).
Tegemist on alaga, mida võib nimetada Põltsamaa vallas
kohaks, mida külastavad paljud turistid. Lisaks loodi
2018. aastal rannas korvapalliala, mille kasutajad samuti
saavad kasutada parklat.
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse enda
tegevuses osaleb iga aasta rohkem, kui 700 erinevat
noort/täiskasvanut üle Eesti. Igakuiselt toimub keskuses
1200 osalust, mis teeb aastas 11 000-13 000. Iga päev
kasutavad keskuse teid ja läbivad parkla alla kindlasti
rohkem, kui 100 inimest.
Ehituse maksumuseks on 32 519,52. Hind on koostatud
koostöös valla teedespetsialistiga.

Ehituseks sobimatu pinnase
väljakaeve ja ära vedu
Dreenkihi ehitus h=20 cm
Killustikaluse ehitus h=25 cm
koos tihendamisega
Killustikalusele õigete kallete
andmine
Asfalteerimine h=6 cm
Haljastus, murukülv
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10380
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24636

Ettenägematud
tööd 10%
Kokku
Käibemaks
20%
Kõik kokku
Muu oluline info (lühike
kirjeldus sellest, mida
oleks idee hindajal
lisaks oluline teada):

Kinnistu
omaniku
nõusoleku info:

Heidi Paabort
Tel. 58091010

5419,92
32519,52

Tegemist on tegevusega, mis mõjutab linna mainet.
Eriti teravalt tuli see päevakorda, kui keskust külastas
Eesti Vabariigi president pr. Kersti Kaljulaid ja oli
raskendatud “kuiva jalaga majja sisse saada”. Kuna
keskuse juht on tegev üle-eestilistes noorsootöö- ja
hariduspoliitikat
kujundavates
tegevustes,
külastavad keskust mitmed Eesti tasandi otsustajad.
Keskuse kaudu loodav maine annab sõnumi ka
Põltsamaa, kui elukeskkonna osas. Ma tean, et
Põtsamaa vald hoolib vägagi noortest ja lastest,
keskuse
tehnilist
laadi
kasutuskõlblikumaks
tegemisest on puudu vaid üks samm. Seega oleks
kaasav eelarve ja loodetavasti kogukonnaliikmete
toetus
suurepärane
võimalus
selle
teema
lõpetamiseks.
Vastav plaan on esitatud teadmiseks Põltsamaa
Vallavalitsusele, kellele ala kuulub. Põltsamaa valla
kogukonna liikmete toetuse korral võime ala korda
teha. Koostööleping NÜ Juventus ja õigusjärgse
Põltsamaa Vallavalitsuga ala kasutamise eest on
olemas.

Loodame, et meie idee on teile sobiv.
Lugupidamisega

2463,6
27099,6

