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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vallavolikogu
I koosseisu 39. istung

Hariduskomisjon sõnastas haridusvõrgu
ümberkorralduse lõppstsenaariumi

Komisjon arutas läbi kõik 12 laekunud ettepanekut. Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esitatud ettepanek,
mis laekus pärast tähtaja möödumist, lükati küll tagasi,
kuid selles esitatud seisukohti on käsitletud teiste ettepanekute juures.
Koosoleku tulemusena sõnastas hariduskomisjon
haridusvõrgu ümberkorraldamise põhimõtted, mis
esitatakse arvamuse saamiseks hoolekogudele ja õpilasesindustele. Haridusvõrgu ümberkorralduste esimene
lugemine on planeeritud novembrikuu volikogu istungile.
Tegevused valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks
1. Liidetakse Puurmani Mõisakool ja Puurmani Lasteaed Siilipesa.
2. Ülejäänud koolidest jääb alles üks kool, millel on järgmised õpikohad:
• Põltsamaal 1.–12. klass,
• Adaveres 1.–9. klass,
• Lustiveres 1.–3. klass,
• Vägaris 1.–3. klass. Praegu III klassis olevatel õpilastel võimaldatakse lõpetada IV klass.
3. Esku-Kamari Kool ja Pisisaare Algkool suletakse.
4. Adavere Põhikooli lasteaiast, Aidu Lasteaed-Algkooli
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Põltsamaa vallavolikogu hariduskomisjon vaatas
läbi haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiividele esitatud ettepanekud ja sõnastas ümberkorralduste lõppstsenaariumi.

lasteaiast, Esku-Kamari Kooli lasteaiast, Lustivere Põhikooli lasteaiast, Pisisaare Algkooli lasteaiast, Põltsamaa lasteaiast Tõruke ja Põltsamaa lasteaiast MARI
moodustatakse üks lasteaed. Õppekohad jäävad
vastavalt vajadusele Pisisaarde, Vägarisse, Adaverre,
Lustiverre ja Eskusse. Lasteaia õppekohtades avatakse rühmi vastavalt vajadusele.
Otsustuste tegemisel arvestati Cumulus Consulting
OÜ analüüsiga „Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende
hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri
väljatöötamine”.
Haridusvõrgu ümberkorralduste alternatiivide avalik
väljapanek toimus 7. septembrist 11. oktoobrini. Uuendatud haridusvõrk hakkab kehtima 2021. aasta septembrist.

Vallavalitsus kuulutas välja Põltsamaa linna uue lasteaia
projekteerimis-ehitustööde hanke
Uus lasteaed rajatakse
endise lauluväljaku
maa-alale (Kuuse tn 19
kinnistule).
Eelprojekt, mille koostas
Projektibüroo OÜ, näeb
sinna ette kahekärjelise
lasteaiahoone. Hoones on
avar aatrium, liigendatav
saal ja koridorides tegevusalad.
Õuealale on planeeritud iga rühma juurde oma
mänguväljakuala koos
liivakasti, mängumajade
jms, lipuväljak, tunnetusala, liikumistegevuste ala,
liikluslinnak, rühma puude ala, ronimislinnak ja
madalseiklusrada.

Lasteaia hankemenetlus toimub
kaheetapilisena. I
etapis tuleb hankes
osalejatel esitada
hankel kvalifitseerumiseks taotlusdokumendid. Taotluste
esitamise tähtaeg on
11. november. SeejäSelline näeb välja Projektibüroo OÜ
rel
on hanke tingimuspoolt koostatud eelprojekt.
tele vastavatel ettevõtetel võimalik 25 päeva
Lisaks lasteaiaruumi- jooksul esitada omapoolne
dele on eelprojektis ka- projekteerimis-ehitustöövandatud ka kolmas, nn de pakkumus.
ujulakärg. Selle rajamine
Hanke eeldatav maksulasteaia juurde sõltub käi- mus on 3,5 miljonit eurot,
masoleva ujula hanke tu- millele lisandub käibelemustest.
maks.

Lasteaia ehituseks loodab vallavalitsus saada
toetust energiatõhususe
riiklikust meetmest, mille
taotlusvoor avaneb eeldatavasti novembris. Otsused toetuse kohta selguvad
hiljemalt 2021. aasta varasuveks.
Ehitustöödeks on kavandatud ca 12 kuud. Kui
kõik läheb planeeritult, siis
valmib uus lasteaed 2022.
aasta kevadeks.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Vallavalitsus toetab Puurmanisse kogukonnaseltsi loomist
Põltsamaa vallavalitsus
soovib aidata kaasa kogukonnaseltsi tekkimisele Puurmanis, kes on
huvitatud kohaliku elu
edendamisest alevikus
ja selle lähiümbruses.
Ideaalis kujutame ette, et
loodav selts toimib mittetulundusühinguna, kes on
avatud uutele algatustele
ning on Puurmani piirkonna arendamisel partneriks vallavalitsusele.

Sarnaselt toimib piirkonna
arendamine ja piirkonna
huvide eest seismine täna
nt Kamaris, Lustiveres, Pajusis.
MTÜ üks tegevussuundi võiks olla projektide algatamine ja eestvedamine,
projektide toetustaotluste
koostamine jms. Vallavalitsus on omalt poolt valmis sellele kõigele kaasa
aitama.
Kui tunned, et soovid
midagi Puurmani heaks

ära teha ja oled valmis
panustama sellesse oma
õhinat ja aega, anna endast teada aadressile raivo.
suni@poltsamaa.ee.
Soovime novembri alguses korraldada Puurmanis ajurünnaku, et arutada
kogukonnaseltsi loomisega seonduvat. Lisaks vahetaks mõtteid teemal,
kuidas tagada Puurmanis
kõige paremal moel avalike teenuste pakkumine
ning mõelda ühiselt inves-

teeringuvajadustele ja -võimalustele.
Vallavalitsus on hea
meelega valmis aitama
kaasa kogemusvahetusele
teiste kogukonnaseltsidega.
Raivo Suni
turundusspetsialist
tel 5648 0215
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Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Vabadussõjas langenute Viljandimaa mälestussamba taastamine.
2. Põltsamaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr
1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse
kohta” esitatud vaide läbivaatamine.
3. Puurmani lasteaia Siilipesa arengukava 2021–2025
kinnitamine.
4. Põltsamaa vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1
„Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus” muutmine.
5. Põltsamaa valla 2020. aasta 2. lisaeelarve.
6. Põltsamaa vallavolikogu 16.08.2018 määruse nr
44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord»
muutmine.
7. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja
erateedel tasuta lumetõrje tegemise kord.
8. Puurmani alevikus asuva veemajandustaristu
suhtes AS-lt Emajõe Veevärk tagasiomandamisõiguse kehtestamine ja taristu üleandmine Põltsamaa Vesi OÜ-le.
9. Põltsamaa valla tervikteede nimekirja kinnitamine ja teeregistrisse andmeandja ülesande delegeerimine.
10. Viljandi mnt 2b ja 2c kinnistute võõrandamine otsustuskorras.
11. Loa andmine riigihanke korraldamiseks.
12. Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks
vajalike maade omandamine ja sundvalduse seadmine.
13. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras.
14. Ühinemislepingu muutmine.
15. Vallavalitsuse informatsioon.

Ülevaade Põltsamaa vallavalitsuse
26. oktoobri istungist
1. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
aruanne.
2. Nõustuti Vägari külas Liini katastriüksuse jagamisega.
3. Muudeti Põltsamaa vallavalitsuse 19.10.2020 korraldust nr 2-3/2020/316. Korraldusega nõustuti
Põltsamaa vallas Tammiku külas Salmi katastriüksuse jagamisega ja määrati moodustatavatele
katastriüksustele aadressid. Avalduse alusel sooviti Salmi katastriüksuse jagamisel moodustatavate katastriüksuste lähiaadressideks määrata
Salmi ja Lillemetsa. Kuna 19.10.2020 korralduse nr
2-3/2020/316 alusel määrati uute katastriüksuste
lähiaadressideks ekslikult Salmi ja Lillepõllu, oli
vajalik korraldust muuta.
4. Kinnitati Põltsamaa raamatukogu töötajate koosseis. Põltsamaa vallavalitsus tegi raamatukogu direktorile ettepaneku vaadata üle töötajate koosseis
ja leida võimalused kohtade arvu vähendamiseks
seoses vajadusega optimeerida üldist avalike teenuste struktuuri. Vallavalitsuse ettepanekul ja kokkuleppel direktoriga vähendatakse raamatukogu
töötajate koosseisu 1. jaanuarist 2021 4,3 ametikoha
võrra.
5. Otsustati jätta rahuldamata Margit Männiksaare vaie Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktori
31.08.2020 käskkirja nr PÜG 1-2/2020/13 peale.
Vaide esitaja taotles käskkirja punkti 4 ja punkti
„Söögivahetund/õuevahetund“ kehtetuks tunnistamist ning enne 01.09.2020 kehtinud päevakava
taastamist.

