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VALLAVALITSUSE teated
Riik toetab Põltsamaa teede remonti
ligi 460 000 euroga
Valitsus eraldas juuli lõpus kohalikele omavalitsustele
ligi 10,3 miljonit eurot transiittee ja 3,8 miljonit eurot
ettevõtlusega seotud teedetoetust.
Põltsamaa vald saab transiitteede meetmest 322 272
eurot Põltsamaa linnas paiknevate Viljandi maantee
ja Lossi tänava remondiks ning ettevõtlusega seotud
teede meetmest Pargi tänava ja Kamari alevikus paikneva Jõe tee remondiks 134 920 eurot.

Põltsamaa vald sai tuge kahe hoone
lammutamiseks
Kredex toetab kahe Põltsamaa vallas asuva varisemisohtliku ehitise lammutamist kokku 20 000 euroga.
Kasutusest välja langenud K. A. Hermanni tn 9
hoone lammutamiseks sai vald toetust 12 294 eurot ja
Puiatu külas Sauna kinnistul asuva endise külasauna
lammutamiseks 7992 eurot. Valla omaosalus on 10%
lammutustööde maksumusest.
K. A. Hermanni tn 9 hoone oli varem kuue korteriga elamu, mis sai aastaid tagasi tulekahjus kannatada
ja seisab praegu varisemisohtlikult kasutuseta. Puiatu
küla kunagine külasaun ja abihoone on muutunud varisemisohtlikuks ajahambast puretuna.
Toetust on võimalik kasutada järgmise aasta suveni, kuid vallavalitsus loodab lammutustööd teha veel
selle aasta jooksul.

KredEx toetab maja terviklikku
renoveerimist kuni 50 000 euroga
Kodumaja terviklikul kordategemisel võib energiatõhusust tõstvate tööde osas saada kuni 50 000 eurot
ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot toetust, teatas
KredEx.
Ehitisregistrist tuleb kontrollida, et hoone on kantud registrisse üksikelamuna ning ehitatud ja kasutusele võetud enne 2000. aastat. Kodu või suvemaja
tervikliku renoveerimise taotluse eelduseks on nõuetekohane projekt ja kolm võistlevat pakkumist ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt.
Kodumaja renoveerimiseks on võimalik toetust
saada kuni 50% tööde maksumusest ja kuni 50 000
eurot. Suvekodu renoveerimisel on toetus kuni 30%
ja kuni 30 000 eurot.
Ehitustöid võib alustada kohe pärast taotluse esitamist. Vaata lähemalt www.kredex.ee/majaduueks

Juulikuu volikogus

Tõruke
pakub tööd
eripedagoogile

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 36. istung
toimus 1. juulil Kamari veelauakeskuses
Wpark. Istungil osales 20, puudus 3 volikogu
liiget. Istungi päevakorras oli 22 punkti.

Põltsamaa lasteaed Tõruke kuulutab
välja konkursi eripedagoogi leidmiseks 0,5 ametikohaga alates 1. septembrist 2020.
Eripedagoogi ülesanne on tegeleda lastega,
kes vajavad individuaalset lähenemist ja tähelepanu, ning ennetada võimalike sügavamate
ja teiseste probleemide tekkimist ja süvenemist.
Eripedagoog täidab arenguliste erivajadustega
laste koordinaatori tööülesandeid, tehes lasteaiasisest meeskonnatööd laste arengut toetavate meetmete rakendamiseks, analüüsides laste
arengut ning pöördudes vajaduse korral erialaspetsialistide poole.
Eripedagoogi kvaliﬁkatsiooninõudeks on erialane magistrikraad.
Kandideerimiseks saata motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning kvaliﬁkatsiooni
tõendavad dokumendid e-posti aadressile info@
tammetoruke.ee või tuua kohapeale Lembitu 1
Põltsamaa hiljemalt 24. augustiks 2020. Info tel
5211979.

Puurmani lasteaia arengukava projekt
ootab ettepanekuid
Puurmani lasteaed Siilipesa avaldas oma veebilehel lasteaedsiilipesa.ee ja valla veebilehel poltsamaa.ee lasteaia
arengukava projekti aastateks 2021–2025.
Ettepanekuid arengukava projekti kohta saab esitada
21. augustini 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn 9 Põltsamaa), Puurmani lasteaeda Siilipesa
(Tallinna mnt 11 Puurmani) või e-posti aadressil info@
poltsamaa.ee ja imbi.sinimets@lasteaedsiilipesa.ee
Silja Peters
haridus-ja kultuuriosakonna juhataja
tel 510 5889

Planeeringuteated
Põltsamaa valla üldplaneering

Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 ja selle lähiala
detailplaneering
Põltsamaa Vallavalitsus algatas 13.07.2020 korraldusega nr 2-3/2020/234 Põltsamaa linnas Kuuse tn 19
ja selle lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on lasteaia ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine.
Otsus lasteaia ehitamiseks kinnistule Kuuse tn
19 (61801:001:0324) tehti Põltsamaa Vallavolikogu
01.07.2020 otsusega nr 1-3/2020/43, eelneva alternatiivasukohtade ruumilise analüüsi alusel.
Teavet planeeringu algatamise kohta saab Põltsamaa valla veebilehelt www.poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud.

Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) algatati 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Üldplaneeringu planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium ning see
määratleb valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused tulevikuks.
Põltsamaa Vallavalitsus korraldas tänavu märtsisaprillis eskiislahenduse esimese avaliku väljapaneku.
Eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu teine avalik väljapanek
toimub ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020.
Eskiislahendusega saab tutvuda Põltsamaa raamatukogus, Adavere mõisahoone verandal, Puurmani
teenuskeskuses, Pajusi rahvamajas ja Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9). Vaata ka www.poltsamaa.ee/
uldplaneering!
Ettepanekud üldplaneeringu eskiisi ja KSH eelnõu käesoleva lahenduse kohta palume esitada kirjalikult 1. septembriks 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse
postiaadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või
e-posti aadressile info@poltsamaa.ee.
Anti Annus
planeeringuspetsialist
tel 58601042

1. Kinnitati Põltsamaa Varahalduse OÜ põhikirja uus
redaktsioon. Osaühingu uueks ärinimeks on Põltsamaa
Vesi OÜ. Kiideti heaks osaühingu osanike lepingu sõlmimine Põltsamaa valla, Viljandi valla ja osaühingu
vahel.
2. Muudeti Põltsamaa raamatukogu põhimäärust.
3. Muudeti määrust „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine“.
4. Muudeti Põltsamaa lasteaia Tõruke põhimäärust.
5. Muudeti lasteaia MARI põhimäärust.
6. Muudeti Puurmani lasteaia Siilipesa põhimäärust.
7. Võeti vastu Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve.
8. Muudeti eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise korda.
9. Muudeti vallavara valitsemise korda.
10. Otsustati võõrandada otsustuskorras eluruumi
üürnikule Põltsamaa vallale kuuluv valitsemise otstarbeks mittevajalik korteriomand aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puurmani alevik, Jõe tn 2-2 (kinnistu registriosa 1783635, katastritunnus 61102:002:0057,
393/3572 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr
2, mille üldpind on 39,30 m²) hinnaga 1965 eurot.
11. Otsustati võõrandada otsustuskorras eluruumi
üürnikule Põltsamaa vallale kuuluv valitsemise otstarbeks mittevajalik korteriomand aadressil Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Lustivere küla, Rahu tee 11-3 (kinnistu registriosa 2573335, katastritunnus 61606:001:0139,
262/1931 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr
3, mille üldpind on 26,20 m²) hinnaga 2620 eurot.
12. Otsustati algatada riigihankemenetlus ujulateenuse osutamiseks Põltsamaal.
13. Otsustati tagada Lille tänav 2/4 koolihoone energiatõhususega seotud tööde omaﬁ nantseering kogusummas kuni 151 200 eurot.
14. Otsustati tagada Puurmani lasteaia energiatõhususega seotud tööde omaﬁ nantseering kogusummas
kuni 273 677 eurot.
15. Otsustati algatada riigihankemenetlus sõiduki kasutusrendile võtmiseks Põltsamaa Haldusele. Sõiduk on
vajalik toidutranspordi korraldamiseks.
16. Otsustati määrata Põltsamaa linna uue lasteaia
asukohaks Kuuse tänav 19, Põltsamaa linn, endine lauluväljaku maa-ala. Sellega muudeti volikogu 16.04.2019
otsust nr 1-3/2019/29, millega nähti ette alustada Põltsamaa lasteaia Tõruke asemele 170-kohalise uue lasteaia
ehituse ettevalmistavate tegevustega aadressil Lembitu
tn 1.
17. Põltsamaa Vallavolikogu esindajaks Puurmani
Mõisakooli hoolekogusse määrati Margus Möldri ning
Puurmani lasteaia Siilipesa hoolekogusse Karmen Allev.
18. Kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse uus
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
19. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks valiti Gilmar Krživets ja aseesimeheks Margus
Möldri.
20. Kinnitati vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseis: esimees Gilmar Krživets, aseesimees
Margus Möldri, liikmed Meelis Rääk, Marten Miil, Lembit Paal ja Aivar Aigro.
21. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.
22. Põltsamaa Vallavolikogu esimeheks valiti Margus
Möldri.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas.
Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval, 27. augustil algusega kell 15 PÜG-is.

