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VALLAVALITSUSE teated

Algas Põltsamaa valla kaasava eelarve hääletus Ülevaade Põltsamaa
Foto Raimo Metsamärt

8.–22. novembrini kestab Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus. Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased Põltsamaa vallas sissekirjutust omavad isikud. Hääletamine toimub elektroonilises keskkonnas
VOLIS. Hääletada saab ka Põltsamaa valla raamatukogudes pliiatsi ja paberiga.
Oma hääle saab anda kuni kolmele ettepanekule.
Hääletus lõppeb VOLISES 22. novembril kell 18. Raamatukogus saab hääle anda raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Hääletusel on järgmised ettepanekud:
1. Põltsamaa petangi välisväljakute ehitus;
2. Põltsamaa lossi vallikraavide taastamine;
3. ujuv purskkaev Põltsamaa jõel;
4. kõnnitee taastamine Põltsamaal Lillevere piirkonnas;
5. Kuningamäe terviserajale välijõusaali rajamise 1.
etapp;
6. Playback Show 2021 + PÜGi sõbrapäeva korvpalliturniiri korraldamine;
7. Kütimäe kalmistu kabelihoone avamine külastamiseks koos Pajusi objektide infotahvlitega;
8. Puurmani aleviku bussiootepaviljoni korrastamine;
9. vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa ühisgümnaasiumis;

Põltsamaa lossi vallikraav.

Pikemat kirjeldust ühe või teise ettepaneku kohta võib
lugeda valla kodulehelt www.poltsamaa.ee .
Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 20 000 euro
ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda
hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.
Hääletuse tulemusena tekib pingerida ettepanekutest, mida asutakse ellu viima. Kui võiduettepaneku
maksumus on väiksem kui 20 000 eurot, tekib võimalus
ellu viia ka paremusjärjestuse järgmisi ettepanekuid.
Raivo Suni

10. Lustivere kultuurimaja I korruse saali ja vestibüüli
põranda remont;

turundusspetsialist

Põltsamaa Roosisaar saab uue ilme

Märka tublisid terviseedendajaid!

Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega
tegu, asutust ja inimest,

kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on
2020. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna
elanike tervist ja elukvaliteeti.
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
tunnustab maakonna tasandil tervisedendajaid
järgmistes kategooriates:

Jõgevamaa tervisedendaja;
Jõgevamaa tervist edendav organisatsioon;
Jõgevamaa tervist edendav tegu.
Konkursile võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Kandidaatide
esitamise tähtaeg on 25.

november 2020. Võitjate
ja nominentide tunnustamine toimub maakonna
kultuuri, spordi ja terviseedendajate tänuüritusel
8. jaanuaril 2021.
Rohkem infot JAEKi kodulehel www.jaek.ee

Jäätmete äraveo analüüsist Põltsamaa vallas
Jäätmeseadus kohustab üle
1500 elanikuga kohalikku
omavalitsust korraldama
oma territooriumil segaolmejäätmete, paberi ja
papi, biolagunevate ning
suurjäätmete veo. Kohalike omavalitsuste (KOV)
tegevuse hindamiseks
analüüsis keskkonnaamet

nende jäätmehoolduseeskirju ja jäätmeveohankeid.
Analüüsi eesmärk oli
hinnata, kas ja kuidas täidavad KOVid neile ette
nähtud kohustust jäätmehoolduse organiseerimisel. See annab teavet, kui
tõhus on olnud keskkonnaameti ja keskkonnami-

nisteeriumi jäätmealane
teavitus- ja nõustamistöö
KOVidele.
Analüüsi järgi on Eestis
29 omavalitsust, kus korraldatud jäätmeveoga on
lisaks segaolmejäätmetele,
vanapaberile ja biolagunevatele jäätmetele hõlmatud
ka suurjäätmed ja/või pa-

kendijäätmed. Eeskujulike omavalitsuste hulka
kuulub ainsana Jõgeva
maakonnast ka Põltsamaa
vald.
Üldjuhul on liigiti kogutud jäätmete üleandmine
korraldatud kortermajade
elanikele (tavapäraselt alates 10st korterist).

Vallavalitsus müüb enampakkumisel kaks hoonet
Vallavalitsus võttis
esmaspäevasel istungil
vastu korralduse panna digitaalsele enampakkumisele Kalana
külas asuva Vallamaja
kinnistu ja Lustivere
külas asuva Mõisa tee
2 katastriüksuse.
Kalana Vallamaja kinnistu
oli kasutusel Pajusi valla-

1. Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi
projekti aruanded.
2. Seati Põltsamaa linnas Tallinna mnt 4a, Viljandi
mnt 1 ja Viljandi mnt 3 kinnisasjale sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliini, liitumiskilbi ja alajaama
kasutusõiguse seadmine.
3. Seati Kõpu külas kinnisasjale Aidu järv sundvaldus Telia Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise
eesmärk on side maakaabli rajamine.
4. Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine
Kalana külas Vallamaja kinnistu võõrandamiseks.
Enampakkumise alghind on 30 000 eurot.
5. Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine
Lustivere külas Mõisa tee 2 katastriüksuse võõrandamiseks. Enampakkumise alghind on 265 000
eurot.
6. Moodustati mittetulundusliku tegevuse toetamise
ettepanekute hindamiskomisjon. Komisjoni esimeheks kinnitati Andres Vään, komisjoni liikmeteks
Janne Karu, Riina Paluoja, Margus Metsma, Ulvi
Punapart, Jako Jaagu, Helina Amur, Marko Uusküla ja Merike Sumla.
7. Kinnitati Puurmani mõisakooli direktori ametikohale Helina Amur.

tel 5648 0215

11. Puurmani mõisapargi purskkaevu taastamine.

Sihtasutus Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) kuulutab välja konkursi
Jõgeva maakonna terviseedendajate tunnustamiseks.

vallavalitsuse 9. novembri
istungist

majana. Kinnistu pindala
on 12 438 m². Enampakkumise alghind on 30 000
eurot, osavõtutasu on 150
eurot ja tagatisraha 3000
eurot.
Lustivere Mõisa tee 2
katastriüksuse pindala on
9336 m² ning hoone läheb
enampakkumisele 265 000
euroga. Osavõtutasu on

265 eurot ja tagatisraha 26
500 eurot.
Enampakkumine toimub 1.–10. detsembrini.
Rohkem infot leiab valla
kodulehelt www.poltsamaa.ee.
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
tel 5308 1082

Mitmed inimesed on pöördunud vallavalitsuse poole ja uurinud, mida need töömehed seal Roosisaarel
askeldavad. Ja mis värvilised tikud
need siin-seal püsti on?
Põltsamaa linnas on alustatud tänavavalgustuse
ehitustöödega. Esimeses
järjekorras alustati töödega Roosisaarel, kus
kaevati üles ka osa roose.
Roosid kaevati välja
veidi suurema tagamõttega. Vald on korraldanud
hanke Roosisaare ümberehitamiseks. Saar kujundatakse ümber: lisaks uutele teede
katenditele on plaanis istutada sinna ca
2300 uut roosi, ehitada väiksed pergolad, amfiteatri
moodi istumisala, istumisastangud jõe äärde jpm toredat ja veidi ehk ka üllatuslikku. Roosisaare ümberehitus peaks lõppema 2021. aasta suveks.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Kutse Puurmani ajurünnakule
Head Puurmani inimesed! Kutsume teid ajurünnakule, et arutada Puurmani kogukonnaseltsi loomise
võimalusi ja tegevussuundi. Et kokkusaamine oleks
võimalikult edasiviiv, palume ajurünnakule tulles
mõelda läbi mõned järgnevatest küsimustest:
• Millega saan mina panustada Puurmani arengusse?
• Millist algatust olen valmis vedama või tagant tõukama?
• Millistele oskustele-teadmistele-tegemistele olen
valmis kaasa aitama?
Ajurünnak toimub neljapäeval, 26. novembril algusega kell 18 Puurmani mõisas. Info tel 56480215.
Kohtumiseni!

