Neljapäev, 17. detsember 2020

5

VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vallavalitsus kuulutab välja noorte
kokkamise konkursi

Foto unsplash.com

Põltsamaa vallavalitsus kuulutab
välja kokkamise konkursi
„Meister tervisekokk 2021”.

Ülevaade Põltsamaa
vallavalitsuse
14. detsembri istungist

Konkursile on oodatud osalema Põltsamaa vallas elavad ja õppivad 7–19aastased noored.
Konkursile tuleb esitada leitud või
ise loodud toiduretsept, valmistamisjuhend ja pilt ise tehtud valmisroast,
mis on tervislik, maitsev ja jõukohane
valmistada.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on
18. jaanuar 2021. Parimatele auhinnaks
toiduvalmistamise töötoas osalemine!
Tutvu konkursi reeglitega valla kodulehel ja kokka koolivaheaeg tegusaks!
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

Õpilased saavad järgmisel
nädalal koolist toidupaki
Põltsamaa vallavalitsus jagab Põltsamaa Halduse abiga
järgmisel nädalal välja 913 toidupakki kaugõppele jäetud õpilastele.
Paki maksumus on 12 eurot ja selle koostamisel on
oma õla alla pannud Põltsamaa piirkonnas tegutsevad
suurettevõtted E-Piim ja Orkla, kes olid valmis Põltsamaa vallale pakkuma toiduaineid soodushinnaga. Pakist leiab ka sellist, mis võiks lastele rõõmu valmistada
iseäranis jõuluajal.
Toidupaki saavad kõik Põltsamaa valla koolide õpilased. Toidupakke jagatakse esmaspäeval, 21. detsembril
kell 16–18 või teisipäeval, 22. detsembril kell 10–12 kooli
juures.

Põltsamaa kultuurikeskus
võtab tööle perenaise
Perenaise tööülesanded:
• igapäevane ruumide puhastamine ja korrastamine;
• kohvi- ja banketilaudade katmine, koristamine
ja nõude pesemine;
• ruumide ettevalmistamine vastavalt üritusele;
• kultuurikeskuse ümbruse korrashoid;
• suurpuhastuste korraldamine ja tegemine.
Nõudmised kandidaadile:
• füüsilise koormuse talumine;
• ausus ja kohusetundlikkus;
• valmisolek vajaduse korral töötada ka õhtusel
ajal ja nädalalõppudel.
Oled oodatud, kui:
• väärtustad kultuuri;
• armastad puhtust ja korda;
• oled kohusetundlik, aus ja abivalmis;
• oled energiline ja Sulle meeldib liikuv eluviis.
Omalt poolt pakume
• tööd väärikas kultuuriasutuses;
• rõõmsameelset kollektiivi;
• ajakohaseid töötingimusi.
Ametikoha suurus: 0,75
Sooviavaldus ja CV palun saata hiljemalt
23. detsembriks 2020 e-posti aadressile:
info@kultuurikeskus.eu

Põltsamaa vallavolikogu
I koosseisu 41. istung
Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 41. istung toimub
neljapäeval, 17. detsembril 2020 algusega kell 15 Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Põltsamaa vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9
„Vallavara valitsemise kord” muutmine
2. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 1. lugemine
3. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine
4. Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
5. Põltsamaa vallavolikogu 16.04.2019 otsuse nr
1-3/2019/29 muutmine
6. Loa andmine lepingu sõlmimiseks
7. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks
8. Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine
9. Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine
10. Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
11. Vallavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine
12. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega
13. Revisjonikomisjoni tegevuse aruanne
14. Vallavalitsuse informatsioon
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

1. Kinnitati Põltsamaa kultuurikeskuse struktuur ja
töötajate koosseis alates 01.01.2021. Võttes aluseks
OÜ Cumulus Consulting aruande „Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse
piirkondliku struktuuri kujundamine“, vähendati
kultuurikeskuse töötajate koosseisu 2,2 koha võrra.
1. jaanuarist 2021 kehtima hakkavas koosseisus on
16,2 töökohta. Põltsamaa kultuurikeskus korraldab
kultuurielu üle valla ning haldab kultuuri- ja rahvamajasid Põltsamaal, Puurmanis ja Pajusis.
2. Moodustati vallavalitsuse ajutine 4-liikmeline komisjon puuetega inimeste kodude kohandamise
toetuse taotluste ja tulemuste menetlemiseks ja
hindamiseks. Komisjon kinnitati järgmises koosseisus: komisjoni esimees – sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla; komisjoni liikmed – sotsiaaltöö
peaspetsialist Tiia Juhkam, arenguspetsialist Loreida Küppas, arenguspetsialist Kersti Viggor.
3. Muudeti Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvet Lustivere põhikooli ja Puurmani lasteaia Siilipesa kohta.
4. Anti Puurmani Käsitööseltsile Kati Puurmani alevikus Tallinna mnt 1 asuvas teenuskeskuse hoones tasuta kasutusse ruumid üldpinnaga 104,6 m².
Ruumide kasutamise leping sõlmitakse tähtajaga
30.11.2030. Mittetulundusühinguna on selts valmis
panustama koostöösse vallavalitsusega, et edastada omandatud käsitööoskusi piirkonna elanikele,
aidata kaasa vaba aja sisustamisele ning koolituste
korraldamisele Põltsamaa vallas.
5. Nõustuti Mõhkülas Džungli katastriüksuse, Kõrkkülas Otsa katastriüksuse, Mõisakülas Karjamaa
katastriüksuse, Väike-Kamari külas Kaarlimõisa
tee 4 katastriüksuse jagamisega ning määrata koha-aadressid ning sihtotstarbed.
6. Anti seisukoht Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi kohta. Põltsamaa vallavalitsus
teeb programmi täiendamise ja eksperdirühma
koosseisu kohta järgmised ettepanekud:
a. 1.1. arvestades asjaoluga, et tegevus toimub
valdavalt kaitsmata põhjaveega aladel ning
veeseaduse § 35 sätestab eesmärgid põhjavee
kaitse saavutamiseks, peame oluliseks lisada
põhjaveekogumit mõjutavate tegevuse uuringu
ja analüüsi veekaitse eesmärkide saavutamiseks;
b. 1.2. tulenevalt keskkonnaregistri andmebaasi
puudulikkusest arvestada põhjavee varustatuse
hindamisel kõikide (ka registrisse kandmata)
eeldatavasse kavandatud tegevuse mõjualadesse jäävate veehaarde kaevudega (nii salv- kui
puurkaevudega);
c. 1.3. KMH koostamisel arvestada veemajanduskavade kõikide meetmete ja järeldustega;
d. 1.4. kaasata eksperdirühma põhjaveekomisjoni
esindaja (veeseaduse § 207 kohane), hindamaks
suurte loode-kagusuunaliste pinnase- ja kaevetööde mõju põhjaveekogumile.
7. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projektide
aruanded.

Rahvaloenduse testküsitluses osaleb Põltsamaa vallast 47 majapidamist
Statistikaamet alustab 30. detsembril kuu aega vältava
rahva ja eluruumide loenduse testküsitlusega, millega
kontrollitakse valmisolekut suureks loenduseks.
Rahvaloenduse peaproovi kaasatakse üle Eesti umbes 2000 inimest. Põltsamaa vallast osaleb testküsitluses 47 majapidamist.
„Testküsitluseks oleme valinud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja elamutüübid. Valimis

on kortermaju, ridaelamuid, eramuid, aga ka suvilaid
ja üks hooldekodu,» ütles statistikaameti peadirektor
Mart Mägi. Testküsitlus toimub kahes osas: e-loendus
(30. detsember 2020 – 15. jaanuar 2021) ja küsitlusloendus
(20.–31. jaanuar 2021), kus küsitlejad helistavad neile, kes
e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.
Küsitlusega kontrollib statistikaamet valmisolekut
2021. aasta rahva ja eluruumide loenduseks.

