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VALLAVALITSUSE teated

Maa-amet müüb Põltsamaa vallas 7 kinnistut
Jrk

Asustusüksus

Aadress

Katastritunnus

Pindala

Sihtotstarve

Alghind

Tagatisraha

1

Neanurme küla

Miku

61601:001:0598

2177 m²

M100%

1090.-

100.-

2

Pikknurme küla

Luha

61101:001:0247

12550 m²

M100%

4270.-

420.-

3

Põltsamaa linn

Metsaveere

61801:001:0074

25258 m²

M100%

13 890.-

1380.-

4

Põltsamaa linn

Lipsu

61801:001:0075

16272 m²

M100%

8950.-

890.-

5

Põltsamaa linn

Tartu mnt 15

61801:001:0076

23893 m²

M100%

15 530.-

1550.-

6

Umbusi küla

Kangru

61601:001:0419

8797 m²

E100%

3080.-

300.-

7

Vitsjärve küla

Savitaguse

61601:001:0172

2,49 ha

M100%

5730.-

570.-

Vallavolikogu II koosseisu
2. istung toimub
25. novembril Põltsamaa
kultuurikeskuses
Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 2. istung toimub
neljapäeval, 25. novembril 2021 algusega kell 16 Põltsamaa kultuurikeskuses. Istung kantakse üle valla
veebilehel, kust seda on võimalik hiljem ka järelvaadata.

* SO - sihtotstarve, (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (M) – maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maa

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise Põltsamaa valla piirkonnas asuvate
kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg
on 01.12.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta
tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste
esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.
Maa-amet

Vaata üle oma andmed rahvastikuregistris!

Rahvaloenduse õnnestumiseks tuleks:
Vaadata üle ja vajaduse
korral uuendada registrites
oma kontakt- ja elukohaandmeid (rahvaloendus
tuleb valdavalt registripõhine ja kvaliteetsete andmete aluseks on korras
registrid).
Rahvaloenduse veebiküsitlusel (alates 28.12.
2021) vastamine eeldab
enda eelnevat autentimist
ID-kaardiga, Mobiil-ID
või Smart ID-ga. Need inimesed, kellel puuduvad
paroolid, palume sellega
aegsasti tegeleda. Veebis
vastamine on kõigile osapooltele eriti praegust olukorda arvestades parim ja
turvalisim valik.

Graaﬁka rahvaloendus.ee

28. detsembril 2021
antakse start Eesti suureks e-loenduseks, kus
kõik inimesed ja nende
eluruumid loetakse
üle.

Elukoha registreerimine rahvastikuregistris
on kohustuslik ja kõigil
Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest,
et nende elukohaandmed
rahvastikuregistris oleksid õiged. Oma andmed

tuleb rahvastikuregistris
lisada/uuendada pärast
uude elukohta kolimist,
rahvastikuregistrist valede andmete leidmisel või
elukoha andmete puudumisel. Seda saab teha väga
lihtsalt e-rahvastikuregist-

ris, aga ka kohalikes omavalitsustes kohapeal.
Palju lisainfot leiab Statistikaameti veebilehelt
www.rahvaloendus.ee.
Statistikaamet

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab Kõpu-Laisaare
kergtee projekteerimise hanke ja kutsub asjatundjaid
esitama oma hinnapakkumist. Projekteeritav kergliiklustee asub Vägari külas, algab Kõpu teeristist ja
lõpeb Laisaare teega. Projekteerida tuleb 2,5 m laiune
ja orienteeruvalt 750 m pikkune kergliiklustee lõik.
Pakkumuse jõusoleku aeg peab olema 30 päeva ja
projekti valmimise aeg hiljemalt 30. märts 2022. a.
Lähemat teavet (asendiplaan, projekteerimistingimused, töövõtulepinguprojekt) leiate Põltsamaa valla
veebilehelt.
Projekteerimise hinnapakkumise tähtaeg on 03.
detsember 2021 kell 16. Hinnapakkumine tuleb saata
e-posti aadressile info@poltsamaa.ee
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja Põltsamaa linnas
Kuuse-Marja tn kõnnitee projekteerimise hanke ja kutsub asjatundjaid esitama oma hinnapakkumist. Projekteerida tuleb 2,0–3,0 m laiune ja umbes 1800 m pikkune
kõnnitee. Projekteeritav kõnnitee asub Kuuse, Ringtee ja
Marja tänava ääres ning lõpeb Marja tn ringristmikul.
Pakkumus peab kehtima vähemalt 30 päeva ja projekti
valmimise tähtaeg on hiljemalt 10. aprill 2022.
Lähemat teavet (asendiplaan, projekteerimistingimused, töövõtulepinguprojekt) leiate Põltsamaa valla veebilehelt.
Projekteerimise hinnapakkumise esitamise tähtaeg
on 06. detsember 2021 kell 16. Hinnapakkumine tuleb
saata aadressile info@poltsamaa.ee

Foto Raimo Metsamärt

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Vallavalitsus otsib KõpuLaisaare kergtee projekteerijat

Vallavalitsus kuulutab välja Kuuse-Marja tn kõnnitee
projekteerimise hanke

Aivar Aigro
teedespetsialist
Marja tänav.

PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev.
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev.
3. Põltsamaa vallavanema valimine. Ettekandja häältelugemiskomisjoni esimees.
4. Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandja vallavanem.
5. Vallavanema ja abivallavanema töötasu, hüvitise ja
soodustuse määramine. Ettekandja vallavolikogu
esimees Reet Alev.
6. Põltsamaa Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme
ametisse nimetamine ja vallavalitsuse koosseisu
kinnitamine. Ettekandja vallavanem.

tel 5918 0191

