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Kaasfinantseeringu kinnitamine
Tänavavalgustuse renoveerimine energiatõhususe eesmärgil on kavandatud Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu prioriteetsete investeeringute kavas.
Põltsamaa Vallavolikogu poolt on 15.11.2018 vastu võetud otsus nr 1-3/2018/76, mille kohaselt
määrata Põltsamaa valla tänavavalgustuse taristu arendajaks, toetuse taotlejaks ja positiivse rahastus
otsuse korral hilisemaks haldajaks Põltsamaa Vallavara OÜ (registrikood 10291205) ning garanteeriti
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmest „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ Põltsamaa
Vallavara OÜ poolt taotletava projekti „Põltsamaa valla tänavavalgustuste renoveerimine”
kaasfinantseering summas kuni 885 000 eurot.
Vallavolikogu 15.11.2018 istungi protokolli nr 11 päevakorrapunkti 12 alla on lisatud protokolliline
otsus, et kuna projekti summa ei ole täpselt määratud, siis lõpliku summa eraldamine läbiks uuesti
volikogu.
Tänavavalgustuse taristu projekti kaasfinantseeringuks on Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest
eraldatud 30 000 eurot ning 2020. aasta eelarves on selleks planeeritud 350 000 eurot. Põltsamaa valla
eelarvestrateegias on antud investeeringu summaks kinnitatud 885 000 eurot.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 28.01.2019 on otsusega nr TRO 1-25/126 teinud
projekti osas positiivse rahastamise otsuse, mille kohaselt projekti järgne eelarve on 2 085 930,50
euro ja millest valla poolne omaosalus 40% ehk 834 372,20 eurot.

Põltsamaa Vallavara OÜ poolt läbi viidud hanke „Põltsamaa valla tänavavalgustuse
renoveerimistööde projekteerimine“, viitenumber 214696 tulemusel on teostatud projekteerimistööd
kogumaksumusega 48 080 eurot. Põhiprojekti alusel on läbi viidud ehitustööde hange „Põltsamaa
valla tänavavalgustuse renoveerimine“, viitenumber 225241.
Hankele laekus 7 pakkumust ning madalaima maksumusega pakkumus on summas 1 087 598 eurot.
Lisandub veel omanikujärelevalve kulu summas ca 20 000 eurot. Projekti kogu maksumus kokku on
seega 1 155 678,00 eurot. Arvestades, et lisandunud on mõned uued valgustid lõikudele, kus ennem
valgustus puudus ja mis on projektis mitteabikõlblikud kulud, siis projekti vajalik kaasfinantseering
on kokku ca 500 000 eurot, mis teeb 2021. aasta valla eelarvest vajaminevaks summaks 120 000
eurot.
Projekti tulemusel saavutatav keskmine energiasääst aastas saaks olema 533 MWh/a, mis teeb
keskmiseks aastaseks kokkuhoiuks ca 64 000 eurot.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 8 ja 8 1, võttes
arvesse ühinemislepingus kokkulepitud investeeringuobjektide loetelu, Põltsamaa valla
eelarvestrateegiat ning läbi viidud hanke tulemusi.
1. Kinnitada projekti „Põltsamaa valla tänavavalgustuse renoveerimine“ valla eelarvest eraldatavaks
kaasfinantseeringuks 500 000 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46
sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Erkki Keldo
volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Seletuskiri
Projekti on rahastatud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt majandus- ja
taristuministri 5. augusti 2016 määruse nr 48 „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise
tingimused“ alusel.
Projekti mahus on ca 1500 valgustuspunkti Põltsamaa linna ja selle lähiümbruse, s.o. PõltsamaaVõhmanõmme- Annikvere jalgtee, Põltsamaa- Väike-Kamari jalgtee ja Kuningamäe terviseraja osas
ning Puurmani aleviku, Pikknurme ja Laasme külades.

Projekti taotluse järgne eelarve maht on 2 200 287 eurot, kus metoodikast tulenevalt on toetusmäär
60%, s.o. summas 1 320 172 eurot ning omafinantseering 880 115 eurot.
Hangete tulemusel on projekti maksumus vähenenud ning kogumaksumuseks on ca 1 087 598 eurot.
Samas on valguspunktide maht suurenenud oluliselt ja mõnes lõigus ei pruugi see KIK jaoks olla
aktsepteeritav kui renoveerimine ja olemasoleva taristu tihendamine, siis võib osa vajalikke lõike
jääda mitte toetatavaks.
Sellest lähtuvalt oleme arvestanud vajalikuks omaosaluseks ca 500 000 eurot ning KIK poolne toetus
seega 587 598 eurot. Kasutamata jääv toetus oleks seega 732 574 eurot.
Projekti vabanevate vahendite osas oleks võimalik taotleda ülejääva toetussumma ära kasutamist veel
rekonstrueerimata Põltsamaa valla külade tänavavalgustuse uuendamiseks, s.h. 12 piirkonnas:
1. Aidu küla;
2. Arisvere küla;
3. Esku küla;
4. Kalana küla;
5. Kamari alevik;
6. Lustivere küla;
7. Pajusi küla;
8. Pisisaare küla;
9. Puiatu küla;
10. Vitsjärve küla;
11. Võisiku küla;
12. Vägari küla
See oleks kokku ca 280 valgustit ja eeldatava maksumusega 320 000.-, millest valla poolne
omaosalus oleks sel juhul ca 128 000.-. Investeeringu peaks sel juhul ära teostama hiljemalt 2021.
aasta novembriks.
Antud lisategevuste osas võiks tulla esmane protokolliline volikogu otsus ja positiivse otsuse korral
esitame taotluse SA KIK-i.
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