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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald tänab tee-ehitajaid
Põltsamaa vallavalitsus tänab reedel, 23. oktoobril neid, kes aidanud 2020. aastal kaasa valla
taristuobjektide uuendamisse.
2020. aastal uuendas Põltsamaa vald
ligi 8,5 km teid ja tänavaid ning ligi
4000 m² parklaid. Kõigi tööde
maksumus kokku oli 1,1 miljonit eurot.
Riigi toel rekonstrueeriti
Põltsamaa EPT tööstuspiirkonnas asuv Tehase tee ning
Tartu mnt ja Jõgeva mnt. Valla
eelarvest korrastati Põltsamaa
kalmistu parkla, Lille tänava
koolimaja parkla ja kultuurikeskuse parkla. Uue pinnakatte sai üle 15
teelõigu Põltsamaa linnas, Adaveres, Lustiveres, Eskus,
Pajusis ja Puurmanis. Lisaks tehti korda Põltsamaa Sauna sild.
Teetöid jätkatakse teehoiukava järgi ka 2021. aastal.

Ülevaade Põltsamaa
vallavalitsuse
19. oktoobri istungist

Suuremad rekonstrueerimistööd on plaanis Põltsamaa
linnas Pargi tänaval, Lossi tänaval ja Viljandi mnt ning
Kamari alevikus asuval Jõe teel.
Vallavalitsus tänab järgmiste töölõikude tegijaid:
• Põltsamaa EPT tööstuspiirkonnas asuv Tehase tee –
Kivipartner OÜ
• Jõgeva mnt ja Tartu mnt – Warren Teed OÜ
• Lille tänava koolimaja parkla – Kivipartner OÜ
• Kultuurikeskuse parkla – Kivipartner OÜ
• Põltsamaa kalmistu parkla (fotol) – Moreen OÜ
• Teede pindamised - Põltsamaal (Roosiaia tee, Kibuvitsa tee, Vahe, Pargi, Jaama, Tehnika, Tamme,
Kooli, Põllu, Ülase, Veski, Kesk tn), Adaveres (Aia,
Nurme ja Põllu tn, kooli parkla), Lustiveres (Kooli
tänav), Eskus Paduvere tee, Põltsamaa kalmistu parkla, Veskitamme tee Pajusis – OÜ Moreen
• Puurmani parkla – AS Trev-2 Grupp
• Sauna silla remont – Põltsamaa Haldus

Põltsamaa WPargi hoone kandideerib 2020. aasta
arhitektuuripreemiale

Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud Peeter
Pere ja Eva Kedelauk (Peeter Pere Arhitektid OÜ) ja
see on üks kuuest nominendist arhitektuuri kategoorias.
„Arhitektuur peegeldab
ajastut, mõtteid, tundeid,
arusaamu ruumist ja selle
toimimisest. Lisaks eelar-

ve suurust ja valmimise
kiirust. Meil oli kiire ja eelarve oli väike,” märkisid
arhitektid veelauakeskuse
hoone tutvustuses. „Kogumulje on lihtne rikas
ruum, lakoonilisus, proportsioneerimine, elementide ja konstruktsioonide
rütm, materjalide liitumine, värvivarjundid, valgus
– kõik ülesloetu liitub ühtseks tervikuks.”
WPargi administratiivhoones on kokku sulatatud siseruumi atmosfäär,
sisustus, detailid, konstruktsioon, materjalid, erinevad tegevused, avarus,

Vallavalitsus andis
välja ajaloolise pildiga
triokalendri

vabadus ja kõike seda
ümbritsev maastik.
„Rõõmustav on, et head
arhitektuuri sünnib ka väljaspool Tallinna ja Tartut.
Oluline on ka see, et väljapaistvate ehitiste kõrval
saame tunnustada innovatiivset mõtet ja tulevikku vaatavat visiooni,” ütles
žürii esimees Emil Urbel.
Seitsmes kategoorias
esitati tänavu arhitektuuripreemiatele 43 kandidaati.
Preemiakandidaadid valis
välja žürii, kuhu kuulusid
sihtkapitali liikmetest tootedisainer Merike Rehepapp, arhitekt Koit Ojaliiv

ja arhitektuuriajaloolane
Mait Väljas ning külalisekspertidena sisearhitekt
Maarja Valk-Falk, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg, arhitektuuriajaloolane Liina Jänes ja
arhitekt Emil Urbel.
Preemiakandidaadiks
sai esitada objekte, mis valmisid perioodil 20.08.2019–
20.08.2020, samuti lühemavõi pikemaajalisi tegevusi.
Urbeli sõnul on märgiline,
et objektid-laureaadid on
alguse saanud avalikest
arhitektuurivõistlustest.

Otsime 2021. aasta
Põltsamaa kohvikute päeva
korraldajat

Põltsamaa vallavalitsus on
oma allasutustele ja kõigile
huvilistele trükkinud 2021.
aasta triokalendri, mille
päisepildina on kasutatud
Wilhelm Tuschi joonistust
Põltsamaa lossist.
19. sajandi algusest pärinev joonistus ilmus Paulucci Liivimaa albumis
1830ndate paiku ja kujutab
lisaks uhkele Põltsamaa
lossi vaatele jõekaldal õngitsevat kalameest oma
paadiga. Repro aluseks on Põltsamaa lossi endise omaniku vürst Gagarini valduses olnud album, mis on jõudnud Läti ülikooli akadeemilisse raamatukogusse.
Kalendrit on võimalik endale ja sõbrale soetada Põltsamaa Valla Sõnumite toimetuses, Põltsamaa lossi turismiinfopunktis ja Lemmik Lilleäris. Kalender maksab
3,50.
Raivo Suni

Foto Raimo Metsamärt

Eelmisel nädalal selgusid kultuurkapitali
arhitektuuri sihtkapitali 2020. aasta preemiate
nominendid, teiste
hulgas kandideerib
aastapreemiale ka Põltsamaa WPargi hoone.

Põltsamaa vallavalitsus otsib korraldajat Põltsamaa
piirkonna kohvikute päevale 2021. aastal.
Põltsamaa piirkonna kohvikute päev on suurepärane traditsioon, mida soovime edasi kanda ja arendada.
Otsime huvilist (MTÜ, seltsing, sõpruskond vms),
kes sooviks seda päeva korraldada.
Kui tunned huvi ja soovid rohkem informatsiooni,
võta vallavalitsusega ühendust!
Ülle Ottokar

turundusspetsialist

kultuuritööspetsialist

tel 564 80215

tel 5300 2557

1. Muudeti Põltsamaa vallavalitsuse 28.09.2020 korraldust nr 2-3/2020/289. Vallavalitsus korraldas
varem riigihanke Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimiseks. Korraldusega tunnistati edukaks
OÜ Viamer Grupp pakkumus summas 242 364,78
eurot (ilma käibemaksuta) ja otsustati sõlmida
leping tööde tegemiseks. Viamer Grupp teatas
04.10.2020, et nende pakkumuses oli arvutusviga.
Peale arvutusvea parandamist osutus soodsaimaks Nordpont OÜ pakkumus summas 252 945,00
eurot (ilma käibemaksuta). Tunnistati kehtetuks
Põltsamaa vallavalitsuse 28.09.2020 korralduse nr
2-3/2020/289 „Riigihanke tulemuste kinnitamine“
punktid 2 ja 3 ning tunnistati riigihankes viitenumbriga 226446 „Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine“ edukaks Nordpont OÜ pakkumus.
2. Otsustati korraldada Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööde hange. Hanke tegemiseks moodustati 10-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad Kristi Klaos, Andres Vään, Merle Mölder,
Toivo Peets, Karro Külanurm, Silja Peters, Mark
Liivamägi, Piret Nõmmiksaar, Kersti Viggor, Ene
Kivineem.
3. Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist eraldati
50 000 eurot Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava
eelarve väljavalitud idee (Põltsamaa lossivaateplatvormi rajamine lossitorni tippu) elluviimiseks.
Käesolevaks ajaks on projekteerimislepingud sõlmitud ja 2021. aasta alguses alustatakse ehitustöödega. Hiljemalt 2022. aasta sügiseks on torni ehitustööd koos konvendihoone osalise taastamisega
tehtud. Projekti viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ,
kes oli ka üks kaasava eelarve idee esitajatest.
4. Põltsamaa valla 2020. aasta reservfondist eraldati
Adavere põhikoolile 2200 eurot pikapäevarühma
kasvataja 0,5 koormusega töökoha loomiseks.
5. Kooskõlastati Adavere põhikooli töötajate koosseis
2020/2021. õppeaastaks.
6. Nõustuti Põltsamaa vallas Tammiku külas Salmi
ja Annikvere külas Laiatee katastriüksuse katastriüksuse jagamisega.
7. Seati Kuningamäe külas Mäenõlva kinnisasjale ja
38 Põltsamaa-Võhma tee katastriüksusele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise
eesmärk on uue elektrimaakaabelliini rajamine.
8. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
aruanne.
9. Tehti otsused puudega isiku eluruumi kohandustoetuse kohta.

26. oktoobril toimub
Põltsamaal puulehtede
korjering

Heakorrakuu käigus toimub
esmaspäeval, 26. oktoobril esimene
puulehtede ja kuluheina kontaktivaba
korjering Põltsamaa linnas.
Lehed ja kuluhein tuleb esmaspäeva hommikuks koguda kottidesse ja panna kotid
üheselt mõistetavasse kohta tänavamaale
haljasalale. Palume muid jäätmeid (ka
puuoksi) kottidesse mitte panna!
Haljastusjäätmeid saab anda ära tasuta.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist, tel 509 8517

