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Lille tänav 2/4 koolihoone energiatõhususega
seotud tööde omafinantseeringu tagamine
Põltsamaa linnas Lille tänav 2/4 koolihoone on ehitatud 1934. aastal. Hoone katus ja põrandad on
ehitusaegsed. Hoonel puudub ventilatsioonisüsteem. 2018. aastal on hoones rekonstrueeritud vee-,
kanalisatsiooni- ja küttesüsteemid ning tehtud siseruumide remont. Tänavapoolne fassaad ja otsasein
on soojustatud 150 mm soojustusega ning vahetatud on osa aknaid.
Hoonet kasutavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased ning tulevikus on planeeritud hoone
pööningukorrusele rajada ruumid muusikakooli tarbeks.
Investeering on kavandatud Põltsamaa valla ühinemislepingu lisas 7 (prioriteetsete investeeringute
kava 2017-2021).
Riigi poolt on avatud toetusmeede kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Ühes
taotlusvoorus võib kohaliku omavalitsuse üksuse kohta, mille elanike arv rahvastikuregistri andmetel
on 01.01.2019 seisuga üle 8000, esitada maksimaalselt kaks taotlust. Põltsamaa valla maksimaalne
toetuse suurus ühe rekonstrueeritava hoone kohta on kuni 630 000 eurot ja toetus 64%.
Koolihoone köetav pind on 792,7 m² ning hoone olemasolevale olukorrale vastav energiatõhususarv
tüüpilisel kasutusel on 181 kWh/(m²*a), mis vastab energiaklassile D. Koostatud energiaauditis on
ette nähtud säästumeetmete pakett, mille raames on planeeritud vahetada katusekate ja soojustada
pööning, rajada soojatagastusega ventilatsioonisüsteem, soojustada keldri lagi, välisseinad, sokkel,
vahetada valgustus LED valgustite vastu, vahetada aknad ja välisuksed, paigaldada päikesepaneelid

ning teostada ruumide remont. Peale rekonstrueerimist on energiatõhususarv tüüpilisel kasutusel 90
kWh/(m2*a), mis vastab energiaklassile A.
Investeeringute eeldatava maksumus kokku on 420 000 eurot, millest valla poolne omaosalus 151 200
eurot. Positiivse rahastuse korral on võimalik katta omafinantseering investeering COVID-19
eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele uute investeeringute toetuse abil.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 8 ja 81 ning
Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.
1. Garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas
kuni 151 200 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. 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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