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Neljapäev, 5. november 2020

VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald sai riigilt tuge Puurmani
lasteaia rekonstrueerimiseks

Foto Raimo Metsamärt

Riigi Tugiteenuste Keskus
(RTK) toetab Puurmani
lasteaia Siilipesa energiatõhusamaks muutmist
486 500 euroga. Projekti
kogumaksumus on 760 215
eurot, valla omaosalus on
273 677 eurot.
Puurmani lasteaed Siilipesa on ehitatud 1990.
aastal. Tegemist on esialgu koolihooneks planeeritud hoonega, mille
tänane köetav netopind
on 1738 m². Hoones tegutseb 3 rühmaga ja 51
lapsega lasteaed. Hoone
on soojustamata, sel puudub ventilatsioonisüsteem
ning küttesüsteem on osalt
amortiseerunud.
Lasteaia hoone energiaklass täna on E (energiatõhususarv 229 kWh/
(m²*a)). Projekti käigus planeeritud tööde aluseks on
Pärt Metsari Lõuna-Mulgi

Vallavolikogu istungilt

Puurmani lasteaed Siilipesa õueala

Arendus OÜ poolt koostatud energiaaudit. Hoone
rekonstrueeritakse energiaklassile C (energiatõhususarv 123 kWh/(m²*a)).
Sellega hoiab vald aastas
kokku ca 15 000 eurot.
Rekonstrueerimistööde
käigus rajatakse lasteaiale
uus küttesüsteem ja soojatagatusega ventilatsioonisüsteem, soojustatakse

välisseinad, sokkel ja pööning, paigaldatakse uued
aknad ja uksed, uuendatakse valgustus, paigaldatakse päikesepaneelid.
Osa kasutuseta seisvaid
ruume (ca 500 m²) lammutatakse.
Investeeringuga täidab
vallavalitsus Põltsamaa
valla ühinemislepingu
prioriteetsete investee-

ringute kavas 2017–2021
esitatud vajaduse soojustada Puurmani lasteaed.
Leping nägi selleks tööks
ette 150 000 eurot.
Rekon st re er i m i stöid
toetatak se
meet mest
„Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori
hoonetes”.

Vallavalitsus soovib hinnapakkumist soojuspumba
paigaldamiseks ja hoolduseks
Põltsamaa vallavalitsus
soovib hinnapakkumist
ühe õhk-õhk-soojuspumba
paigaldamiseks ning ühe
õhksoojuspumba hooldamiseks.
Kui hoolduse käigus
selgub, et soojuspump vajab väljavahetamist, siis
kajastada pakkumises alternatiivina ka uue paigaldust.
Õhk-õhk-soojuspump
soovitakse paigaldada

Põltsamaa vallavalitsuse arhiiviruumi aadressil
Põltsamaa linn, Lossi tn
9 ühtlase temperatuuri
aastaringseks tagamiseks.
Ruumi suurus on 24,3 m².
Paigaldusel tuleb arvestada, et välisseina tuleb freesida ava.
Välisseina paksus ca 50
cm. Ruumis on keskkütteradiaator, mis on talvisel
ajal põhisoojusallikaks.
Tööde tegemisel arvestada

Põltsamaa vallavalitsus sõlmis lepingu OÜga Ehirest,
kes asub korrastama Pajusi
tiiki ja selle ümbrust.
Tööde käigus uuendatakse
päevitusterrassi, korrastatakse kõnniteed, parandatakse piirdeaed, tuuakse rannaalale uus liiv,
taastatakse parkla vajunud
osa ja puhastatakse tiik liigsest biomassist.

Foto Raimo Metsamärt

Põltsamaa vald korrastab Pajusi küla
ujumiskoha

ka vajalike elektritöödega.
Hooldust vajab Põltsamaa vallavalitsuse serveriruumis asuv õhk-õhk-soojuspump (Nordcel LOMO).
Soojuspump on paigaldatud umbes 8–10 aastat
tagasi. Kui hooldus osutub
ebaotstarbekas, siis alternatiivina pakkuda selle
väljavahetamist. Õhksoojuspump hoiab ühtlast
temperatuuri 2,6 m² serveriruumis (19–20 °C).

Pakkumised esitada
kella 14-ks 13. novembril
2020. Soovituslik on objektiga eelnevalt tutvuda
kohapeal.
Lisainformatsioon:
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
mark.liivamagi@poltsamaa.ee
tel 5308 1082

9. novembril
toimub Põltsamaal
puulehtede korjering
Esmaspäeval, 9. novembril
toimub Põltsamaa linnas teine
ja ühtlasi viimane puulehtede ja
kuluheina kontaktivaba korjering.
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.

Pajusi tiik meeldib ka
Pajusi küla ujumiskoha paMudajooksust
rendamine läheb maksma 10
osavõtjatele.
000 eurot. Kuigi tööde tegemise lõpetamise tähtaeg on
30. aprill 2021, loodetakse suurem osa neist saada valmis enne talve tulekut.

Pühapäeval, 8. novembril lõppeb ka Põltsamaa valla sügisene heakorrakuu, mis
tähendab, et tiheasustusaladel ei
tohi enam põletada kuivanud
puulehti ja oksi.

Mark Liivamägi

Ain Valu

majandusosakonna juhataja
tel 5308 1082

keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 39. istung toimus
29. oktoobril Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas.
Istungil osales 22 volikogu liiget, puudus 1. Istungi
päevakorra projektist jäeti välja punkt „Ühinemislepingu muutmine“ ja otsustati seda kajastada informatsioonide all. Kinnitati 14-punktiline päevakord.
1. Kuulati Viljandi muuseumi direktori ja Viljandi
linnavolikogu liikme Jaak Pihlaku ning Viljandi
linnavolikogu esimehe Helir-Valdor Seedri ettekannet Vabadussõjas langenute Viljandimaa mälestussamba taastamise kohta.
2. Toimus Põltsamaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr 1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme
dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandusloa taotluse kohta“ esitatud vaide läbivaatamine.
3. Kinnitati Puurmani lasteaia Siilipesa arengukava
aastateks 2021–2025.
4. Muudeti Põltsamaa raamatukogu põhimäärust.
5. Võeti vastu Põltsamaa valla 2020. aasta 2. lisaeelarve.
6. Muudeti mittetulundusliku tegevuse toetamise
korda.
7. Kehtestati erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje tegemise kord.
8. Otsustati Puurmani alevikus asuva veemajandustaristu suhtes AS-lt Emajõe Veevärk tagasiomandamisõiguse kehtestamine ja taristu üleandmine
Põltsamaa Vesi OÜ-le.
9. Kinnitati Põltsamaa valla tervikteede nimekiri
ning otsustati teeregistrisse andmeandja ülesande
delegeerimine.
10. Otsustati võõrandada otsustuskorras Põltsamaa
vallale kuuluvad Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas Viljandi mnt 2b (katastritunnus 61701:008:0015,
pindalaga 2025 m2) ja Viljandi mnt 2c (katastritunnus 61701:008:0027, pindalaga 10 599 m2) asuvad
kinnistud nende hoonestajale hinnaga 34 996 eurot.
11. Otsustati algatada PõltsamaaEsku jalgratta- ja jalgtee ehituseks riigihanke menetlus.
12. Otsustati Põltsamaa-Esku
jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks vajalike maade omandamine ja sundvalduse seadmine.
13. Otsustati seada enampakkumise
korras hoonestusõigus Põltsamaa vallas Põltsamaa
linnas kinnistule Kannikese tn 3 (kinnistu registriosa nr 2273035, katastritunnus 61701:001:0006,
pindala 1300 m²). Enampakkumise esemeks on
hoonestusõiguse aastatasu ning alghinnaks 80 eurot.
14. Kuulati abivallavanem Karro Külanurme informatsiooni ühinemislepingu muutmise kohta ning
vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub eeldatavalt
19. novembril.
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

