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VALLAVALITSUSE teated

Vald allkirjastas lepingu Puurmani lasteaia
ümberehituseks

Puurmani lasteaed Siilipesa on ehitatud 1990. aastal.
Tegemist on esialgu koolihooneks planeeritud hoonega, mille tänane köetav
netopind on 1738 m². Hoones tegutseb 3 rühmaga ja
51 lapsega lasteaed. Hoone
on soojustamata, sel puudub ventilatsioonisüsteem
ning küttesüsteem on osalt
amortiseerunud.
Lasteaia hoone energiaklass täna on E (energiatõhususarv 229 kWh/
(m²· a)). Projekti käigus
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Põltsamaa Vallavalitsus allkirjastas lepingu
OÜga Frank Ehitus
ja Everster OÜga, kes
alustavad lähiajal
Puurmani lasteaia projekteerimis- ja ehitustöödega.

Puurmani lasteaed Siilipesa.

planeeritud tööde aluseks
on Pärt Metsari, LõunaMulgi Arendus OÜ poolt
koostatud energiaaudit.
Hoone rekonstrueeritakse
energiaklassile C (energiatõhususarv 123 kWh/
(m2· a)).
Sellega hoiab vald aas-

Ülevaade vallavolikogu
29. aprilli istungist

tas kokku ca 15 000 eurot.
Rekonstrueerimistööde
käigus rajatakse lasteaiale
uus küttesüsteem ja soojatagatusega ventilatsioonisüsteem, soojustatakse
välisseinad, sokkel ja pööning, paigaldatakse uued
aknad ja uksed, uuenda-

Ülevaade vallavalitsuse
4. mai istungist

takse valgustus, paigaldatakse päikesepaneelid.
Osa kasutuseta seisvaid
ruume (ca 500 m²) lammutatakse.
Projekteerija ja ehitaja
leidmiseks korraldas vallavalitsus riigihanke, mille lõppvooru esitas pakkumise kolm ettevõtet.
Edukaks tunnistati OÜ
Frank Ehitus ja Everster
OÜ ühispakkumus maksumusega 574 202,87 eurot
(ilma käibemaksuta).
Tööd algavad lähinädalail ja kestavad 2021. aasta
lõpuni.
Puurmani lasteaia projekteerimist ja ehitust
rahastatakse Põltsamaa
vallale eraldatud CO2 toetusest ja valla eelarvest.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Kultuurikeskuse
arengukava projekt on avalik

1. Kehtestati Põltsamaa valla uus heakorraeeskiri.
2. Muudeti vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava
tasu suurust ja maksmise korda.
3. Hääletuse tulemusel jäi määrus „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selles suuruse
määramine” muutmata.
4. Arutati eelnõu „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine”.
Eelnõule esitati kokku 10 muudatusettepanekut.
Enne eelnõu lõpphääletusele panemist võttis eelnõu
esitaja selle tagasi.
5. Enampakkumise korras otsustati võõrandada Põltsamaa vallale kuuluvad kinnisasjad:
a. Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-11;
b. Vägari külas asuv korteriomand Põdra tee 8-4.
6. Nõustuti maavara otsingu eesmärgil geoloogilise uuringu loa väljastamisega Tapiku uuringuruumis aktsiaseltsile TARA-TORF.
7. Muudeti Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingut.
8. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.
Volikogu istungi salvestist on võimalik järelvaadata
Põltsamaa valla kodulehel.
Järgmine volikogu istung toimub 20. mail.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris.
Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses
Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110
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Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung
toimus 29. aprillil Microsoft Teamsi keskkonnas.
Istungil osales 22 volikogu liiget, puudus 1 volikogu liige. Istungi päevakorras oli 8 punkti.

Vallavalitsus avalikustab 28. aprillist 12. maini
2021 oma veebilehel www.poltsamaa.ee ja
kultuurikeskuse veebilehel www.kultuurikeskus.eu Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava
2021–2030 projekti.
Ettepanekuid kultuurikeskuse arengukava projekti
kohta saab esitada 12. maini 2021 e-posti aadressil
info@poltsamaa.ee või paberil Põltsamaa valla kantseleisse ja Põltsamaa Kultuurikeskusesse (sh Puurmani Rahvamajja ja Pajusi Rahvamajja).
Arengukava projekti avalik arutelu toimub 17. mail
kell 17.15 Põltsamaa Kultuurikeskuses (Julius Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn).
Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
tel 510 5889

Anna 10. mail kontaktivabalt
üle puulehed ja kuluhein!
Heakorrakuu lõpetuseks toimub esmaspäeval,
10. mail puulehtede ja kuluheina kontaktivaba
korjering Põltsamaa linnas.
Lehed, sammal, peenoksad ja kuluhein tuleb esmaspäeva hommikuks koguda kottidesse ja panna kotid
üheselt mõistetavasse kohta tänavamaale haljasalale.
Palume muid jäätmeid (ka puuoksi) kottidesse mitte
panna! Samuti palume kotisuud mitte kinni siduda.
Haljastusjäätmeid saab anda ära tasuta.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

• Määrati sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu
liikmeks Maimu Kelder. Nõukogu liikme volitused algavad 14. maist ja kehtivad kolm aastat, kui
nõukogu liiget ei ole enne tagasi kutsutud või ta ei
ole ise tagasi astunud.
• Vähendati Põltsamaa Muusikakooli õppetasusid.
Otsustati mitte arvestada eelkoolis käivatele õpilastele grupitundide õppetasu alates 01.05.2021
kuni piirangute lõppemiseni ja muusikakooli
tavapärase töökorralduse taastumiseni. Samuti
otsustati arvestada alates 01.05.2021 I ja II klassi
õpilastele põhiõppe (ilma lisapillita) õppetasust
proportsionaalselt maha rütmikatundide tasu
kuni piirangute lõppemiseni ja muusikakooli tavapärase töökorralduse taastumiseni.
• Vabastati alates 11. märtsist 2021 kuni piirangute
lõppemiseni ja lasteaedades tavapärase töökorralduse taastamiseni Põltsamaa valla lasteaias mitte
käinud laps kohatasu maksmisest. Lustivere Põhikooli lasteaias, Lasteaias MARI või Põltsamaa
Lasteaias Tõruke suvekuudel (juuni, juuli, august)
mitte käiv laps vabastatakse lapsevanema avalduse alusel kuni üheks kuuks lasteaia kohatasu
maksmisest.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 25 200 eurot Põltsamaa Vallavara OÜ-le
töötasudeks. Seoses ametiasutuse töökorralduse
muudatustega hakkas valla projektidega 1. maist
2021 tegelema Põltsamaa Vallavara OÜ. Töökorralduse muudatusega kaasnes vajadus täiendatavateks palgavahenditeks.
• Kinnitati Põltsamaa Vallavara OÜ 2020. aasta majandusaasta aruanne, sh osakapital 24 000 eurot,
ülekurss 405 763 eurot, kohustuslik reservkapital
1900 eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum 2
048 723 eurot ja 2020. aasta majandusaasta kasum 1
231 735 eurot. Otsustati 2020. aasta majandusaasta
kasum jätta jaotamata.
• Suurendati Põltsamaa Vallavara OÜ kohustuslikku reservkapitali 500 euro võrra eelmise perioodi
jaotamata kasumi arvelt.
• Tunnistati kehtetuks hankemenetlus „Põltsamaa
linna tänavate aastaringne hooldus 2021–2026”,
kuna hanke alusdokumentides ja teabevahetuses
ilmnesid mahtudes ebatäpsused, mis ei võimaldanud kõigil hankes osalejatel pakkumust esitada.
• Kinnitati riigihanke „Põltsamaa valla teede pindamine 2021” tulemused. Edukaks tunnistati osaühingu MOREEN pakkumus summas 82 900 eurot
(ilma käibemaksuta).
• Määrati Põltsamaa vallas Mällikvere külas Kruusaaugu, Aru, Salu, Põllu, Pargi, Kraavi, Metsanuka
katastriüksustel asuvale liikluspinnale (teeregistri
nr 6160176) kohanimeks Salu tee.
• Nõustuti Põltsamaa linnas Tiigi katastriüksuse jagamisega vastavalt Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning määrati uued koha-aadressid
ning sihtotstarbed.
• Kinnitati Kannikese tn 3 hoonestusõiguse enampakkumise tulemused.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

