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Neljapäev, 26. november 2020

VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald sai tuge PÜGi Lille tn hoone
parendamiseks

Lille tn õppehoone on ehitatud 1934. aastal ja osaliselt rekonstrueeritud 2018.
aastal. Hoone katus on ehitusaegne.
Energiatõhususe parendamise ajal on plaanis soojustada ja paigaldada uus
katus, soojustada välisseinad, sokkel, keldri lagi
ning rajada soojatagatusega ventilatsioonisüsteem.
Lisaks vahetatakse hoonel
aknad, uuendatakse valgustust ja paigaldatakse
päikesepaneelid.
Energiatõhususega seotud tööde maksumus on
kokku umbes 420 000 eurot, millest toetus 268 000
eurot ja valla omaosalus
151 000 eurot.
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Riigi Tugiteenuste
Keskus (RTK) toetab
Põltsamaa ühisgümnaasiumi Lille tn 2/4
õppehoone energiatõhusamaks muutmist
268 000 euroga.

Ülevaade Põltsamaa
vallavolikogu istungist

Lille tänava õppehoone on ehitatud aastal 1934.

Tööde tulemusena paraneb hoone energiaklass
tänaselt D-klassilt B-klassile ja sellega hoiab vald
edasistes püsikuludes
kokku ligikaudu 6000 eurot aastas.
Lisaks energiatõhususe meetmest toetatavatele
tegevustele plaanib vald
COVID-19 eriolukorra

i nvesteer i ng utoet usest
ehitada välja õppehoone
pööningukorruse, kuhu
on kavas rajada ruumid
muusikakooli tarbeks.
Kogu Lille tn 2/4 õppehoone investeeringumaksumus on ca 610 000 eurot
ning ehitushange on korraldamisel.
Samast energiatõhusu-

se toetusmeetme voorust
sai vald 487 000 eurot ka
Puurmani lasteaia hoone
rekonstrueerimiseks.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Ülevaade Põltsamaa vallavalitsuse 23. novembri istungist
1. Kinnitati Põltsamaa valla koolides 2021. aastaks õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks
1920 eurot aastas, s.o 160 eurot kuus.
2. Kinnitati Põltsamaa valla koolieelsetes lasteasutustes
2021. aastaks majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 5280 eurot aastas,
s.o 440 eurot kuus. Tasandusrühma majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks kinnitati
ühe lapse kohta 8424 eurot aastas, s.o 702 eurot kuus.
3. Kinnitati 2021. aastaks Põltsamaa muusikakooli põhiõppes õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3 084 eurot aastas, s.o 257
eurot kuus.
4. Kinnitati alates 01.01.2021 Põltsamaa Halduse poolt
välja müüdava toidu hinnaks 2 eurot portsjon ja koos

5.

6.
7.

8.

karbiga 3 eurot portsjon. Maksmise aluseks on vallavalitsuse rahandusosakonna poolt väljastatav arve.
Anti FIE-le Anu Karv Vägari külas Kooli tee 4 kortermajas asuvast mitteeluruumist nr 15 juuksuriteenuse
osutamiseks üürile 48,3 m² tähtajaga 31.03.2026.
Muudeti Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvet.
Kinnitati riigihanke tulemused. Põltsamaa vallavalitsus korraldas raamlepingu hankega nr 202008 seotud
minikonkursi „Elektrienergia ostmine 2021. aastaks“
Põltsamaa vallavalitsusele, tema hallatavatele asutustele, valla sihtasutustele ja valla osalusega osaühingule. Tähtajaks laekus kolm pakkumist. Edukaks
tunnistati INTER RAO Eesti OÜ pakkumus summas
42,96 eurot/MWh.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanne.
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Aitäh helkurikampaania korraldajatele ja toetajatele!
Suur tänu kõikidele kogukonnaliikmetele, kes andsid oma
panuse helkurikampaania tegemisel ja helkuripuu idee teostamisel!
Aitäh toetajatele: Punane
Rist Jõgevamaa Selts, Maakonna Tervisenõukogu, Põltsamaa
Noortevolikogu, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Tikupoiss OÜ, AS Alexela, Neste
Eesti AS, Kuningamäe Tankla
(AS Tartu Terminal)
Kanna helkurit ja ole nähtav!
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

9. detsembril toimub
kultuurikeskuse juures
Jõulu-OTT
Kuigi traditsiooniline jõululaat jääb tänavu ära, siis
kutsume kõiki kohalikke
käsitöölisi ja toiduvalmistajaid müüma oma toodangut
OTT-jõuluturule, mis toimub
kolmapäeval, 9. detsembril
algusega kell 17 Põltsamaa
kultuurikeskuse juures. Vajaduse korral oleme valmis
müüki korraldama tavapärase tunni asemel kahe tunni
jooksul – kell 17–19.
Palume müüjatel-huvilistel endast teada anda aadressil toit@poltsamaa.ee või
telefoninumbril 5648 0215.

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 40. istung toimus
19. novembril Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas. Istungil osales 18 volikogu liiget, puudus 5. Istungi päevakorra projektist jäeti välja punkt „Põltsamaa valla
heakorraeeskirja kehtestamine“. Kinnitati 11-punktiline päevakord.
1. Cumulus Consulting OÜ konsultant Mihkel Laan
tutvustas analüüsi „Põltsamaa Vallavalitsuse ja
selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku
struktuuri kujundamine“.
2. Kinnitati Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024. Eelarvestrateegia on Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa.
3. Kehtestati määrus „Koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate poolt kaetava määra kehtestamine ja arvestus“. Määruse kohaselt on vanema osa ühe lasteasutuses käiva lapse eest 35 eurot
kuus.
4. Võeti vastu vaideotsus Pikknurme Küla Seltsi vaides Põltsamaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusele nr
1-3/2020/53 „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse
kohta“.
5. Otsustati eraldada 10 000 eurot Vabadussõjas langenute Viljandimaa mälestussamba taastamise
toetamiseks.
6. Otsustati võõrandada enampakkumise korras:
b. Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-5
(kinnistu registriosa 1913735, katastritunnus
57302:002:0009, 488/10277 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 5, mille üldpind on 48,80 m²) alghinnaga 4880 eurot;
b. Adavere alevikus asuv korteriomand Kuuse
tn 5-8 (kinnistu registriosa 2378435, katastritunnus 61601:002:1640, 634/6158 mõttelist osa
kinnistust ja reaalosa eluruum nr 8, mille üldpind on 63,40 m²) alghinnaga 4438 eurot.
3. Otsustati võõrandada Põltsamaa vallale kuuluv Põltsamaa vallas Kamari alevikus Sakala tn
14 kinnistu (registriosa 2568635, katastritunnus
61604:001:0106, ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala 4972 m²) tervikvarana enampakkumise
korras alghinnaga 55 000 eurot.
4. Toimus otsuse „Põltsamaa valla haridusasutuste
ümberkorraldamine“ eelnõu 1. lugemine. Põltsamaa vallavalitsusele tehti ülesandeks edastada eelnõu haridusasutuste hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse andmiseks ning ettepanekute
esitamiseks. Arvamuste ning ettepanekute esitamise tähtajaks määrati 04.12.2020.
5. Kuulati ära rahandusosakonna juhataja Piret
Nõmmiksaare informatsioon Põltsamaa valla 2020.
aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise
kohta.
6. Kuulati ära Põltsamaa Halduse juhataja Ants Reinumägi informatsioon haridusasutuste toitlustuse
ja majandamise üleminekust Põltsamaa Halduse
alla
Kuulati ära abivallavanem Karro Külanurme informatsioon vallavalitsuse tegevuse kohta.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

