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VALLAVALITSUSE teated

Esku elanikud kogusid 274 allkirja EskuPõltsamaa kergtee toetuseks
Eve Miljand andis täna
vallavalitsusele üle
274 allkirjaga pöördumise Esku elanikelt,
kes peavad vajalikuks
Põltsamaa-Esku kergtee rajamist esimesel
võimalusel.
„Allkirjaga annavad kogukonna liikmed märku, et
soovivad Põltsamaa-Esku
tee äärde kergliiklusteed,
sest praegu on seal liiklemine nii jalakäijate kui ka
jalgratturite jaoks ohtlik!”
seisab pöördumises.
2021. aasta sügisest suletakse Esku-Kamari kool.
Kergliiklustee võimaldaks
Eskus elavatel õpilastel

Ülevaade vallavalitsuse
25. mai istungist

turvaliselt kooli ja koju
jõuda ning vähendaks sõltuvust bussiliiklusest ja
autotranspordist. Samuti
muudaks kergliiklustee
piirkonna atraktiivseks
tervisesportlastele, kel
tekib täiendav võimalus
turvaliseks jalutamiseks,
jooksmiseks või jalgrattasõiduks.
Vallavalitsus plaanib
pöördumise ja toetusallkirjad edastada lähemal
ajal Transpordiametile
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.
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Ülevaade vallavolikogu 20. mai istungist
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 45. istung toimus
20. mail Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 11
volikogu liiget, puudus 12 volikogu liiget. Istungi päevakorras oli 8 punkti.
Valimisliidu Ühtne Põltsamaa liikmed teatasid kirjalikult, et ei osale volikogu istungil protestiks käitumisele,
millega alavääristatakse 9 volikogu liikme vaba mandaadi õigust osalemaks õigusloomes.
Enne päevakorra kinnitamist andis valimisliidu Ühtne
Põltsamaa liige Lembit Paal üle umbusalduse algatamise
avalduse volikogu esimehele Margus Möldrile. Pärast
umbusalduse algatamise avalduse üleandmist lahkus
Lembit Paal istungilt.
1. Muudeti määrust „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine”. Määruse muutmisega vähendati valitsusliikmetele makstavat hüvitist.
2. Põltsamaa valla põhimääruse muutmine jäi vastu
võtmata. Vastuvõtmiseks oli vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk 12 häält, kuid istungil osales
vähem volikogu liikmeid.
3. Otsustati lõpetada Põltsamaa vallale kuuluvad korteriomandid, mille kinnistute registriosa numbrid on
7602050, 7602150, 7602250, 7602350, 7602450, 7602550
ning lõpetada Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 9
korteriühistu (registrikood 80500254).

Palju õnne! Jõgevamaa terviseedendaja on
Annela Järvik
Jõgevamaa terviseedendaja tiitel tuli tänavu Põltsamaa
valda Puurmanisse. Selle pälvis Annela Järvik.
Annela Järvik juhendab Puurmani rahvamajas rahulikku võimlemist, mis on iseäranis sobilik eakatele. Samuti on ta hinnatud koostööpartneriks piirkonna eakate
seltsile, abistades neid terviseneljapäevade korraldamisel.
Tunnustatu on iseõppija, kes on oma teadmisi lahkelt
jaganud ka kogukonnaga. Oma karskete ja tervislike eluviisidega on ta eeskujuks kõigile.
Samuti on Annela Järvik olnud heaks koostööpartneriks Puurmani piirkonna sotsiaaltöötajale. Tänu temale
on nii mõnegi inimese mure jõudnud abipakkujani ja
leidnud lahenduse.
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4. Otsused „Kaasfinantseeringu kinnitamine” ja „Laenu andmine” jäid vastu võtmata. Nende otsuste vastuvõtmiseks oli vaja volikogu koosseisu häälteenamust, kuid istungil osales vähem volikogu liikmeid.
5. Kinnitati Põltsamaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
6. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsiooni Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
7. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.

• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist
6209 eurot Lustivere Põhikoolile internetivõrgu
väljaehitamiseks.
• Tunnistati lootusetuks ja kanti Põltsamaa Vallavalitsuse bilansist välja 10 nõuet kogusummas 660,33
eurot.
• Volitati vallavanem Andres Vääni esindama Põltsamaa valda Tiigi kinnisasja võõrandamisega
seotud notariaalse toimingu tegemisel. Põltsamaa
Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega taotles Põltsamaa Vallavalitsus riigi omandis oleva Põltsamaa
linnas asuva Tiigi kinnisasja tasuta võõrandamist,
et rajada sinna uus hooldekodu. Kinnisasja osaks
on lisaks hooldekodualusele maale 1635 m² elamumaad. Põltsamaa vald on kohustatud enne võõrandamislepingu sõlmimist tasuma elamumaa osa
väärtuse 2860 eurot.
• Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldust, millega kinnitati Põltsamaa Valla Lasteaia
koosseis. Muudatuse aluseks on Põltsamaa Valla
Lasteaia direktori taotlus võtta töötajate koosseisust välja ühe õppejuhi ametikoht. Põltsamaa Valla
Lasteaed alustab õppetegevust 1. septembril ning
siis hakkab kehtima ka töötajate koosseis, kuhu
kuulub kahe asemel üks õppejuht.
• Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide
eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris (vt www.poltsamaa.ee).
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Pilistvere silla remont
mõjutab busside liikumist

Volikogu istungi salvestist on võimalik järelvaadata
Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee
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

Oluline info bussipeatuste kohta
Põltsamaa linnas
Teeremondi tõttu Lossi tänaval peatuvad Viljandi
suunal väljuvad bussid
Linnavalitsuse peatuses (väljuval suunal
endise Meie poe juures, siseneval suunal Suure silla otsa
juures) ning ajutises
peatuses Viljandi mnt 3
(endine vallamaja) juures.

Seoses Pilistvere silla ehitustöödega muutub 1. juunist busside nr 37 ja 52 liikumine.
Viljandi maakonnaliinid nr 37 ja nr 52, mis sõidavad läbi Pilistvere Põltsamaa suunas ja vastupidi,
sõidavad 1. juunist 31. augustini Kõost Pilistverre,
keeravad seal ümber ja sõidavad sama teed pidi tagasi Viljandi-Põltsamaa maanteele. Läbimata jäävad
Kalmistu ja Sillaotsa peatused.
Ümbersõit toob kaasa busside hilinemise Pilistverest Viljandisse ja Pilistverest Põltsamaale ligikaudu
10 minutit.
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Viljandimaa Ühistranspordikeskus

