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Neljapäev, 3. september 2020

VALLAVALITSUSE teated

Kursi rippsild sai Põltsamaa
vallavalitsuse toel uue kuue

Kirikuvalla küla Kursi
külaga ühendav sild sai
aastate eest kevadise jäämineku ajal kannatada ja
muutus kasutuskõlbmatuks. Et seda korrastada,
korraldas Amur talgud.
Hoogtöö korraldamisel
olid suureks toeks Tartu
praost Ants Tooming ja
Tartu Peetri koguduse liige, ettevõtja Arvi Uiga.
Tööde käigus pingutati
silla kette ja tõsteti purret
60-70 cm võrra. Samuti
korrastati silla otstes alusraam ja rajati uus laudis.

Lisaks rippsillale puhastasid talgulised Kursi
pastoraadi all allika ümbruse ja rajasid sinna uued
kivirakked. Korrastati ka
pastoraadi veranda põrand.
Põltsamaa vallavalitsus
toetas töid 1000 euroga.
Suureks toeks olid ka koguduse ja Tartu praostkonna annetused.
„See on väga hea näide
sellest, kuidas koostöös
valla, koguduse ja pastoraadiga võib korraldada
väikseid imesid,” ütles
Amur. Ühtlasi tänab talgute korraldaja Tiina Kajastet
ja tema ettevõtet Oode OÜ,
kes korraldas talguliste
toitlustuse.

Foto Villu Sinimets

EELK Kursi MaarjaEliisabeti koguduse juhatuse esimehe Meelis
Amuri eestvedamisel
ja Põltsamaa vallavalitsuse toel korrastati
kolme päevaga kasutuskõlbmatu Pedja jõe
rippsild.

Põltsamaa volikogus

Tiigi ja selle lähiala planeeringu eskiislahenduse avalikul väljapanekul 28.05. kuni 29.06.2020 otsustati
lähtudes põhilisest eesmärgist loobuda planeeringu
koostamisest kinnistule Kuuse tn 19 ja planeerida ainult kinnistu Tiigi. Lisaks tehti ettepanek rakendada
meetmeid pinnavee valgumise ohu leevendamiseks
kinnistule Paju tn 1 ja planeeringuala jalgtee asukohtade muutmiseks. Ettepanekutega on avalikustatavas
põhilahenduses arvestatud.
Põltsamaa vallavalitsus teavitab, et Põltsamaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 1-3/2020/51 võeti vastu
Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu (61801:001:0229) ja selle
lähiala detailplaneeringu põhilahendus ning suunati
avalikule väljapanekule.
Planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa vallavalitsus ja SA Põltsamaa Tervis. Planeeringu eesmärk on
Lustivere amortiseerunud hooldekodu asemele uue
hooldekodu planeerimine.
Planeeringuga on lahendatud liikluskorraldus, parkimine, väljapääs avalikus kasutuses Jõgeva maanteele, haljastus, servituutide seadmise vajadus ja määratud ehitusõigus.
Tiigi kinnistu piirkond on Põltsamaa linnavolikogu
19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna

Kui eelmisel õppeaastal

oli Kamaris veel kaks lasteaiarühma, millest üks
oli õuerühm, siis sellest
sügisest soovijate puudusel õuerühma enam ei

2. Otsustati kehtestada Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering.

4. Otsustati taotleda keskkonnaministeeriumilt Põltsamaa linnas asuva Tiigi kinnisasja (registriosa nr
15318450, katastritunnus 61801:001:0229, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 37210 m²) tasuta võõrandamist Põltsamaa valla omandisse vastavalt
Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringule.
5. Nõustuti OÜ KTM VARA (registrikood 10289823)
Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotlusega.
6. Majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi vastas Indrek Eensalu arupärimisele Tartu maantee
ja Jõgeva maantee rekonstrueerimise kohta Põltsamaa linnas.
7. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2020.
aasta eelarve täitmise kohta.
8. Kuulati vallavanem Andres Vääni ülevaadet vallavalitsuse tegevuse kohta.
üldplaneeringu põhilahendusega määratud parkide,
haljasalade, puhkeotstarbeliseks ja veekogude maaks.
Planeeringuga muudetakse maa kasutamise otstarve
valdavalt tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse
maaks ja seoses sellega muudetakse kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on
ca 5 ha ja selle koostaja on AB Artes Terrae OÜ.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.09.2020
kuni 16.10.2020 ja sellega saab tutvuda:
• Põltsamaa vallavalitsuses, Lossi tn 9 (II korrus),
Põltsamaa linn, tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
• Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3,
Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegadel.
• Põltsamaa valla veebilehel: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada 19. oktoobriks 2020 paberkandjal
Põltsamaa vallavalitsusele või elektroonselt e-posti
aadressile: info@poltsamaa.ee.
Kersti Viggor
arenguspetsialist
tel 5309 6850

Muutus Esku-Kamari kooli lasteaia töökorralduses
Kuna Kamaris ja Eskus
on oluliselt vähenenud laste arv, jäävad
1. septembrist alates
suletuks Esku-Kamari
kooli Kamari lasteaiarühmad ja Esku lasteaias töötab ainult üks
rühm.

1. Otsustati kooskõlastada lasteaia MARI sisehindamise aruanne.

3. Otsustati vastu võtta Põltsamaa linnas Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus
16.09.–16.10.2020 Põltsamaa vallavalitsuses, Põltsamaa raamatukogus ja Põltsamaa valla veebilehel.

Planeeringuteated
Tiigi ja selle lähiala planeering

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 37. istung toimus
27. augustil Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas. Istungil osales 18 volikogu liiget, puudus 5. Päevakorra
projektist jäeti välja punkt „Vallavara tasuta otsustuskorras võõrandamine“. Kinnitati 8-punktiline istungi
päevakord.

avata. Avamata jääb ka teine rühm, sest lapsi on liiga
vähe. Vanematele pakuti
võimalust viia lapsed Esku
lasteaiarühma, enamik

seda võimalust ka kasutas.
Eskus, kus oli varem
kaks lasteaiarühma, jääb
alates 1. septembrist laste
vähesuse tõttu tööle ainult
üks rühm.

Istung on järelvaadatav infosüsteemis VOLIS aadressil www.volis.ee. Järgmine volikogu istung toimub 17.
septembril.
Kõigi Põltsamaa vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

Valla kodulehel leiab
eksperdihinnangu haridusvõrgu
kohta
Põltsamaa vald osaleb koos Jõgeva vallaga projektis,
mille eesmärk on leida optimaalseim teenuste võrgustik haldusreformi järgsele Põltsamaa vallale. Omavalitsusi nõustab konsultatsioonifirma Cumulus
Consulting OÜ.
Üheks osaks optimeerimiskavast on valla võimalustele ja vajadusele vastava haridusvõrgu kujundamine. Cumulus Consulting OÜ on sel teemal eksperdina kaasanud haridus- ja teadusministeeriumi
endise koolivõrgu juhi Kalle Küttise.
Küttise eksperdihinnanguga on võimalik tutvuda
valla kodulehel www.poltsamaa.ee.

Põltsamaa OTT toimub 9. septembril
Carl Schmidti maja taga
Kuna Põltsamaa kultuurikeskuse parkla on remondis, toimub Põltsamaa OTT-turg 9. septembril
erandkorras Carl Schmidti Maja taga, kohas, kus
toimuvad igakuised laadad. Toiduturg, kus oma
tooteid on tutvustamas ja müümas piirkonna väiketootjad ja toidukasvatajad, toimub kell 17–18.

