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VALLAVALITSUSE teated

Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
„Jõuluvalgus 2020”

Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse 30.
novembri istungist

Põltsamaa vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
„Jõuluvalgus 2020”. Ootame kõiki saatma meile fotosid põnevatest valguslahendustest, mis on loodud
Põltsamaa vallas tänavusteks jõuludeks akendele ja/
või hoonete ümbrusesse.
Foto tuleb saata Põltsamaa Facebooki-sõnumitesse või aadressile raivo.
suni@poltsamaa.ee. Fotole
tuleb lisada valguslahenduse aadress. Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 20. detsember.
Konkurss ja hindamine
toimuvad kolmes kategoorias: individuaalelamud
(nii linnas kui ka maal),
korterelamud ja ettevõtted

Foto pixabay.com

Läheneme teosammul
aasta kõige pimedamale ja müstilisemale ajale. Sellesse aega loob
salapära valgus, mis on
loodud rõõmu tooma
endale ja teistele.

(toitlustusasutused, kauplused, teenusasutused, ettevõtted jms).
Fotodest luuakse Põltsamaa Facebooki-lehele galerii ja võidutööd valitakse
välja rahvahääletusel, mis
toimub 21.–30. detsembrini
2020.
Iga kategooria parimat
tunnustatakse ehituspoe

100-eurose kinkekaardiga. Lisaks valib Põltsamaa
Valla Sõnumite toimetus
välja oma lemmiku ja premeerib teda Põltsamaa
Valla Sõnumite aastatellimusega.
NB! Meile võib saata
töid ka teiste loodud kaunistuste kohta: kui Teil
jääb Põltsamaa vallas sil-

ma mõni kaunilt ehitud
vaateaken, siis tehke sellest pilt ja saatke see meile
koos aadressiga.
Raivo Suni
turundusspetsialist
tel 5648 0215

Põltsamaa vallavalitsus pälvis peresõbraliku tööandja
hõbetaseme
Et muuta töökeskkond
pere- ja töötajasõbralikumaks, läbis Põltsamaa vallavalitsus kahe
ja poole aasta pikkuse
peresõbraliku tööandja
programmi ning pälvis
selle eest esimese Eesti
omavalitsusena hõbetaseme märgise.
Tunnustuse andsid videosilla vahendusel üle sotsiaalminister Tanel Kiik ja
rahvastikuminister Riina
Solman.
Sotsiaalminister Tanel
Kiige sõnul kätkeb töötajaja peresõbralikkus endas
ka paindlikkust töö tege-

Vallavalitsus müüb enampakkumisel kahte
hoonet
Vallavalitsus korraldab 1.–10. detsembrini 2020 digitaalse enampakkumise Kalana külas asuva Vallamaja kinnistu ja Lustivere külas asuva Mõisa tee 2 katastriüksuse
müügiks. Lähemat infot mõlema objekti kohta leiab kodulehelt www.poltsamaa.ee
Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud
ümbrikus märgusõnaga „Vallamaja, Kalana küla” või
„Mõisa tee 2, Lustivere küla” Põltsamaa vallavalitsuse
e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
tel 5308 1082

mise ajas ja kohas.
„Koroonaviiruse leviku
tõkestamine on esitanud
tööandjatele tõsise väljakutse organisatsiooni töö
korraldamisel. Praeguses
situatsioonis, kus inimeste
tervise hoidmiseks tuleb
hoida distantsi ja korraldada töö võimalusel kodukontorist, on kindlasti
olnud eelis töötaja- ja peresõbralikel tööandjatel, kes
on juba varasemalt juurutanud paindlikke töö tegemise vorme,” lausus Kiik.
Põltsamaa vallavalitsus oli üks 34 organisatsioonist, kes pälvis pe-

1. Seati Põltsamaa linnas asuvale Pargi tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine
elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
2. Seati reaalservituut Põltsamaa linnas Tallinna
maantee kinnisasjale Tallinna mnt 4a kinnisasja
kasuks. Reaalservituudi ala suurus on 99 m² ja servituudi seadmise eesmärk on teenival kinnisasjal
sideehitise kasutusõiguse seadmine. Sideehitise
kaitsevöönd on 1 meeter mõlemale poole sideehitist.
3. Kooskõlastati lasteaia MARI töötajate koosseis
alates 01.01.2021. Koosseisu luuakse psühholoogi
ametikoht koormusega 0,25.
4. Kehtestati Põltsamaa valla haridusasutuste poolt
osutatavate teenuste hinnad (ringitasud, ruumide
üürihinnad, kostüümide laenutustasud jms).
5. Anti Tartu Terminal AS-ile kasutada Puurmani
alevikus Tallinna mnt 2//4/2 kinnisasja osa, kuhu
rajatakse avalik fossiilse kütuse tankimisautomaat.

resõbraliku programmi
lõppmärgise. Lisaks tunnustati algmärgisega 28
tööandjat, kes on läbinud
eelhindamise ja koostanud
järgnevateks aastateks tegevuskava organisatsiooni
töökultuuri arendamiseks.
Peresõbraliku tööandja märgise programmi on
ellu kutsunud sotsiaalministeerium koostöös
Civitta Eesti AS-iga. 2017.
aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii
tööandjad era- ja avalikus
sektoris kui ka kodanikuühendused.

Puurmani Priitahtlik Päästeselts
tänab toetajaid
Puurmani Priitahtlik Päästeselts tänab kõiki,
kes andsid oma hääle Põltsamaa valla kaasava
eelarve ettepanekule „Puurmani aleviku
bussiootepaviljoni korrastamine”.
Tänuga Puurmani priitahtlikud
*Puurmani Priitahtliku Päästeseltsi esitatud
ettepanek kogus rahvahääletusel 200 häält ja
sai rahvahääletusel kolmanda koha.

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke
Esku kergtee ehituseks
Põltsamaa vallavalitsus kuulutas välja riigihanke
Põltsamaa linna ja Esku küla ühendava jalgratta- ja
jalgtee ehituseks. Kavandatav tee kulgeb PõltsamaaVõhma riigitee 38 kõrval ca km 3,60–7,65.
Tööde tegemise aluseks on Palmpro OÜ ja Teede
Kavand OÜ põhiprojekt ja tööd peavad olema tehtud
viie kuu jooksul alates ehituslepingu sõlmimisest.
Hanketaotluse esitamise tähtaeg on 14. detsember.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

Põltsamaa jõulu-OTT toimub
9. detsembril
Traditsiooniliselt kuu teisel kolmapäeval
toimuv Põltsamaa OTT-turg võõrustab
seekord lisaks toidutootjatele ka käsitöömüüjaid. Samuti on esimest korda turul oma
toodangut pakkumas õpilasﬁrmad. Toimub
loterii-allegrii Kuningamäe terviseradade
kelltermomeetri soetustoetuseks.
Jõulu-OTT toimub 9. detsembril algusega
kell 17 Põltsamaa kultuurikeskuse juures.
Müüjad saavad müügile registreeruda,
helistades telefonile 5648 0215 või saates
kirja aadressile toit@meedia.ee.
OTT on lühend sõnakolmikust „otse tootjalt tarbijale“. Ostes OTT-võrgustiku kaudu,
toetate oma ostuga kodukohas tegutsevaid
talupidajaid ja väiketootjaid!

