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VALLAVALITSUSE teated
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Ootame ettepanekuid teenekate valla
kodanike tunnustamiseks

Vallavalitsus ootab 2. jaanuariks 2021 ettepanekuid Põltsamaa valla aukodaniku ja teenetemärgi
kandidaatide kohta.
Ettepanek tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik” või „teenetemärk” hiljemalt Põltsamaa
valla kantseleisse Lossi tn 9.
Ettepanekus peavad sisalduma:
• Aukodaniku või teenetemärgi kandidaadi nimi.

Ülevaade Põltsamaa
vallavalitsuse
7. detsembri istungist

Põltsamaa valla antav aunimetus „Põltsamaa valla
aukodanik” on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis
omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa
vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest
või vallapoolse erilise austusavaldusena.
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast
pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavale füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma
paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise
saavutusega.
Esitatud kandidaadid vaatab läbi vallavolikogu ajutine komisjon, mis kinnitatakse vallavolikogu detsembrikuu istungil. Tunnustuse saajad kinnitab vallavolikogu.
Aukodaniku nimetused ja teenetemärgid antakse
üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 22. veebruaril
2021.
Ülle Ottokar
kultuuritööspetsialist
tel 5300 2557

• Aukodaniku nimetuse või teenetemärgi omistamise
põhjendus.
• Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed,
ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.
• Ettepanekuid võivad esitada kõik.

Valitsus kehtestab koroonaviiruse
ohjeldamiseks täiendavad piirangud üle Eesti
Koroonaviiruse epideemilise leviku ohjamiseks
kehtestab valitsus haridust ja huviharidust ning
sporti puudutavad piirangud üle Eesti.
Ida-Virumaal laienevad piirangud ka vabaaja-, meelelahutus-, kultuuri- ja majutusteenusele ning maakonnas
keelatakse avalike ürituste korraldamine. Valitsus plaanib vastava korralduse heaks kiita homsel istungil.
„Tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti soovitustele viia koroonaviiruse laialdase leviku tõttu inimeste
omavahelised kontaktid miinimumini ja vähendada inimeste liikumist, kehtestab valitsus ajutiselt täiendavad
piirangud, mida võidakse pikendada, kui nakkuse levik
ei pidurdu,” ütles peaminister Jüri Ratas. „Viiruse leviku
kontrolli alla saamine nõuab meie kõigi ühist pingutust.
Peame eelseisvatel nädalatel vastu! Jõulud ja aastavahetus tulevad tänavu teisiti. Veedame pühad kodus ja pereringis.”

Piirangud üle kogu Eesti
Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused:
üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja

ülikoolid. Järgmisel, 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. Kontaktõpe võib
toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud
on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika korraldamine ning
eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad kasutada
distantsõppe vormi.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks
Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud
huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad
tegevused.
Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Treenida ning võistelda
saavad nii need noored kui ka täiskasvanud üksikaladel
ja võistkondades, pealtvaatajad ei ole lubatud.

1. Kooskõlastati Põltsamaa ühisgümnaasiumi töötajate koosseis 2020/2021. õppeaastaks. Kooli töötajate koosseisus on kokku 78,25 ametikohta.
2. Kinnitati Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu
koosseis.
3. Määrati sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu
liikmeteks Jaan Aiaots ja Hendrik Allsaar. Sihtasutuse nõukogu liikmete volitused algavad 22. detsembrist 2020 ja volituste tähtaeg on kolm aastat,
kui nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või
ta ei ole ise tagasi astunud.
4. Tunnistati kehtetuks Põltsamaa vallavalitsuse
23.11.2020 korraldus nr 2-3/2020/386 „Põltsamaa
Halduse poolt müüdava toidu maksumus». Kinnitati alates 01.01.2021 Põltsamaa Halduse poolt välja
müüdava toidu hinnaks 2 eurot portsjon ja koos
karbiga 3 eurot portsjon. Põltsamaa valla Päevakeskusele müüdava toidu hinnaks kinnitati 4 eurot
päevas.
5. Kinnitati Lille tn 2/4 õppehoone osalise rekonstrueerimise riigihanke tulemused. Omapoolse pakkumise esitasid AS Eviko ja AS Megaron-E. Edukaks tunnistati AS Eviko poolt esitatud pakkumus
ilma käibemaksuta maksumusega 596 760 eurot
kui madalaima maksumusega pakkumus.
6. Nõustuti maa munitsipaalomandisse andmisega
ja katastriüksustele sihtotstarvete määramisega.
Maa-amet on välja selgitanud katastriüksused,
mille kohta alustatakse maareformi seaduse § 28
lõike 3 alusel maa munitsipaalomandisse andmise
menetlust. Munitsipaalomandisse soovitakse anda
Jõgeva mnt 1d maaüksus ning Tõrukese parkmetsa
ja Kapsarõõmu katastriüksused.
7. Nõustuti Umbusi külas Vaino, Laasme külas UueKaave ja Neanurme külas Karjakopli katastriüksuste jagamisega ning määrati koha-aadressid
ning sihtotstarbed.
8. Toetati aktsiaseltsile KIIRKANDUR muudetud
keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud
tegevuseks Pudivere dolokivikarjääri mäeeraldisel.

Piltuudis
Puurmani sai oma tankla!

Stenbocki maja, 9. detsember 2020

Pöördumine Põltsamaa valla elanike, ettevõtete ja
asutuste poole
Põltsamaa vallavalitsus pöördub kõikide
Põltsamaa valla elanike, ettevõtete, asutuste ja
meie koduvallas viibivate isikute poole palvega, et annaksime üheskoos omapoolse panuse
koroonaviiruse järjest suureneva ohu pidurdamiseks.
Palume kõigil, nii palju kui võimalik, vähendada kontaktide arvu, et katkestada sellega nakkusahelad. Me
ei saa keelata, aga palume mitte korraldada eraelulisi
kohtumisi rohkem kui 10 inimesega. Samuti palume

mitte osaleda sellistel kohtumistel. Jätame ära suured
peod, kohtume vaid lähedaste ringis ja ohutult. Kõigile on aasta olnud raske, seega pidutseme vähem, aga
hoolime üksteisest rohkem.
Peame kinni riigis kehtestatud piirangutest. Meie
kõigi ühine panus on oluline ja vaid üheskoos saame
jõuda tagasi oma igapäevaelu juurde.
Andres Vään
Põltsamaa vallavanem

Põltsamaa Vallavalitsus korrastas hiljuti Puurmanis
Tallinna mnt 2 parkla, et luua sinna tingimused väiketankla rajamiseks. Teisipäeval paigaldas AS Tartu
Terminal alevikku oma kütusemahuti ja on peagi valmis kliente teenindama. Tankla loob võimaluse Puurmani elanikel osta mootorikütust kodu lähedal, seni
tuli selleks sõita Laevasse.

