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VALLAVALITSUSE teated

Andmekaitse inspektsioon tunnustas
Põltsamaa valla veebilehte
29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud
avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020.
aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused.
Põltsamaa vald jagas

Mustvee ja Jõhvi vallaga
hinnalist 2.–4. kohta. Parimaks tunnistas Andmekaitse Inspektsioon Põlva
valla kodulehe.
„Kontrollisime, kas või
kui lihtsalt on omavalitsuste veebilehtedel leitav
avalikustamise kohustuslikku nimekirja kuuluv

teave ning kas ja kui hästi
kaitstakse juurdepääsupiiranguga teavet,” kõneles
seiret juhtinud jurist Elve
Adamson.
Kohalike omavalitsuste
veebilehtede seire eesmärgiks on parandada riigi
läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset.

Põltsamaa Vallavalitsuses
5. oktoobril

Seire korraldati käesoleva
aasta augusti ja septembrikuu jooksul. Punktide
andmisel osutus oluliseks
nii see, kas info on veebiküljel avalikustatud, kui
see, et kui info on avalikustatud, siis kas see on
lihtsasti leitav.

Põltsamaa vallavalitsus tunnustas õpetajaid
ja tugispetsialiste
Põltsamaa vallavalitsus tunnustas õpetajate
päeval valla õpetajaid ja tugispetsialiste, kes
paistsid oma tänuväärse ja tubli tööga silma
2020. aastal.
Tunnustuse pälvisid:
• Põltsamaa valla aasta lasteaiaõpetaja –
Annika Meri (lasteaed MARI)
• Põltsamaa valla aasta põhikooliõpetaja –
Aili Lomp (Põltsamaa ühisgümnaasium)
• Põltsamaa valla aasta gümnaasiumiõpetaja –
Tarvo Talvistu (Põltsamaa ühisgümnaasium)
• Põltsamaa valla aasta huvihariduse õpetaja (huvi-

kooliõpetaja, huvijuht, ringijuht) –
Helena Nõmmik (Põltsamaa ühisgümnaasium)
• Põltsamaa valla aasta tugispetsialist (logopeed,
eripedagoog, psühholoog, psühholoogiline
nõustaja) – Maret Aun (Adavere põhikool)
• Põltsamaa valla aasta tugi (abiõpetaja, õpetaja abi,
tugiisik, muu kooli personali hulka kuuluv töötaja
jt): lasteaed – Karin Puusepp (lasteaed MARI);
kool – Lea Kabur (Lustivere põhikool)
• Hariduskomisjoni eriline tänu –
Liia Aun (Esku-Kamari kool)

Silja Peters

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
tel 510 5889

Algab toitumisteadlikkuse ja -oskuste arendamise
programm
Veel on mõned vabad kohad programmis, mis on
suunatud laste ja pereliikmete toitumisteadlikkuse
ja -oskuste arendamisele.
Programmi eesmärk on
jagada näpunäiteid, kuidas koos perega toit ja liikumine tasakaalu saada ja
kuidas muutustega toime
tulla, ning tõsta motivatsiooni tervislikul rajal jätkamiseks.
Programm koosneb
kuuest kohtumisest: ok-

toobrikuu igal neljapäeval
ja novembrikuu kahel neljapäeval kell 17.30–19.30.
Kohtumistele on kaasatud
erinevad eksperdid (sh
toitumisnõustaja), kes jagavad oma teadmisi ning
annavad nõu teadlikumate valikute tegemiseks.
Planeeritud on toitumisnõustaja töötoad, toiduvalmistamise töötuba ja liikumistegevus, osalema on
oodatud lapsevanem(ad)
koos lapsega.

Esimene kohtumine toimub 8. oktoobril kell 17.30.
See toimub lastele ja lapsevanematele eraldi. Lapsevanemad on oodatud Põltsamaa Päevakeskusesse/
Perepesasse (Lossi tn 47)
kohtuma toitumisnõustajaga ja lapsed on oodatud Trolli mängupesasse
(Pärna tn 1) vahvasse liikumistundi (selga panna
sobilikud liikumist võimaldavad riided).
Programmi elluviimist

toetavad sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Jõgeva maakonna tervisenõukogu) ja
Põltsamaa Vallavalitsus.
Programmis osalemine on
tasuta.
Ole hea ja anna oma
osalemissoovist eelnevalt
teada!
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

Planeeringuteated
Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud
Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020. Avaliku väljapaneku ajal oli
võimalus esitada kirjalikke arvamusi. Esitatud ettepanekud ja valla vastused sisalduvad valla veebilehel
üldplaneeringu alamlehel koostöötabelis (rida markeeringuga „ESKIIS 2”).
13. kuni 15. oktoobrini 2020 toimuvad avalikud arutelud, kus tutvustatakse eskiislahenduse väljapaneku
kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti
nende kohta. Põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Avalikud arutelud toimuvad:
13. oktoobril kell 18 Põltsamaa kultuurikeskuses
14. oktoobril kell 18 Pajusi rahvamajas
15. oktoobril kell 18 Puurmani teenuskeskuses
Korraldaja tagab COVID-19 viiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas osalejatele isikukaitsevahendid. Üldplaneeringu uuendatud materjalidega
saab tutvuda valla veebilehel.
Kersti Viggor
arenguspetsialist
tel 5309 6850

1. Nõustuti Neanurme külas Järvallika katastriüksuse ja 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
2. Seati Tõrve külas asuvale Aare kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV õhuliini, mastitoe ja mastalajaama ehitamine, talumine ja majandamine
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
3. Seati Põltsamaa linnas asuvatele Metsaveere kinnisasjale, Lipsu kinnisasjale ja Tartu mnt 15 kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks.
Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva
isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja
majandamine kanalisatsioonitoru kaitsevööndi
ulatuses.
4. Otsustati korraldada Põltsamaa vallas Puurmanis,
Puurmani-Kursi jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti
koostamiseks avatud hankemenetlusega hange.
Hanke tegemiseks moodustati 6-liikmeline ajutine
komisjon. Riigihange korraldatakse riigihangete ekeskkonnas.
5. Otsustati korraldada Põltsamaa vallas PõltsamaaEsku jalgratta- ja jalgtee ehitustööde tegemiseks
avatud hankemenetlusega hange. Hanke tegemiseks moodustati 6-liikmeline ajutine komisjon. Riigihange toimub riigihangete e-keskkonnas.
6. Kinnitati riigihanke viitenumber 226252 „Lossi
tänava ja Viljandi maantee rekonstrueerimine“ tulemused. Hankele esitas pakkumuse 11 pakkujat.
Edukaks tunnistati osaühing Nordpont OÜ pakkumus summas 313 845,00 eurot (ilma käibemaksuta).
7. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020
korraldusega nr 2-3/2020/82 kinnitatud ja Põltsamaa Vallavalitsuse 13.07.2020 korraldusega nr
2-3/2020/233 täiendatud Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020. aasta hankeplaani
ning kinnitati selle uus redaktsioon.
8. Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist eraldati
Põltsamaa Haldusele 1800 eurot Adavere põhikooli
köögi elektrikilbi paigalduseks.
9. Kinnitati Põltsamaa lasteaia Tõruke hoolekogu
koosseis.

Algas Põltsamaa valla
heakorrakuu
3. oktoobrist 8. novembrini 2020 on Põltsamaa
valla tiheasustusaladel lubatud kuivade okste
ja lehtede põletamine.
Oksi ja lehti võib Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere alevikus ning tiheasustusaladel põletada
kooskõlastatult kinnistu ning puhastusala naabritega.
Märga kulu,
Märga kulu, märgi lehti ja sammalt
märgi lehti
põletada ei tohi! Märg hunnik võib
tossata tunde ning häirida naabreid ja sammalt
ja külalisi. Samuti levitab see ümbrus- põletada ei
konnas toksilist ja kirbehaisuga suitsu.
Hajaasustusalal on kuivade okste ja tohi!
lehtede põletamine lubatud aasta ringi,
v.a aeg, kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes
ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuletegemise koht peab vastama tuleohutust reguleerivate õigusaktide nõuetele.

”

Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

