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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vallavalitsus
võttis plaani luua tingimused väiketankla
rajamiseks Puurmani
keskusesse 2020. aasta
septembris, kui alustati
Tallinna mnt 2 parkla
korrastustöödega.
Tankla paigaldustöödega
alustas Terminal Oil detsembri alguses ning 8. jaanuaril avati esimene avalik
tankla Puurmani asulas.
Tankla pidulik avamine toimus Puurmanis teisipäeval, 12. jaanuaril kell
10.
Puurmani teenuskeskuse juhi Arvo Pennoneni sõnul pole Puurmanis varem
avalikku tanklat olnud.
„Kui varem pidid kohalikud lähimasse tanklasse
jõudmiseks maha sõitma
ligi 13 kilomeetrit, siis
nüüd asub tankla Puurmani keskuses,” märkis ta.

„Oleme veendunud, et
Puurmani automaattankla
avamisega täidame puuduoleva lüli mugavusteenuste osas, mis kohalikele kättesaadavad peaksid
olema. Hiljuti on Terminal
Oil saanud mitmeid pöördumisi kohalike poolt, kes
uurivad tankla avamise
kohta ning väljendavad
oma ootusärevust selle
suhtes. Samuti pole välistatud, et tulevikus Puurmanis tanklapoe avame,
kuid seda näitab aeg,”
kommenteeris Terminal
Oili juhatuse liige Raido
Raudsepp.
Automaattankla on
avatud 24/7 ning tankida
saab mootoribensiini 98
ning diislikütust. Makseautomaadis saab tasuda
sularahas, pangakaardiga
ning Terminal Oili maksekaardiga ning kõigis Ter-
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Terminal Oil avas Puurmanis automaattankla

Puurmani tankla avati 12. jaanuaril.

minal Oili jaamades saab
kütuste eest tasuda, kasutades Cloudicsi mobiilirakendust.
Puurmani automaattankla on Terminal Oilil
järjekorras 24-s. Kevadeks
laieneb ettevõte Tallinna,
kus Peterburi maantee ää-

res valmib ajakohane teenindusjaam ning ehitusjärgus on teenindusjaam
Euroopa Liidu idapiiril
Narva-Jõesuus.
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Puurmani mõisakool avalikustas kooli arengukava
2021–2024 projekti

Kool tegutseb endises Puurmani mõisa peahoones.

Vastavalt Põltsamaa vallavolikogu 15.02.2018
määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade
koostamise kord” § 10 lõikele 1 koostab iga Põltsa-

maa valla kool järjepideva
arengu tagamiseks kooli arengukava vähemalt
neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.
Arengukava töötab kool

JAEK kutsub vabaühendusi
tasuta nõustamisele
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK)
kodanikuühenduste konsultant
Kersti Kurvits on 20. jaanuaril kell 15–18 Põltsamaa kultuurikeskuses, kus ta vastab Teie mittetulundusühenduste, sihtasutuste või seltsingutega seotud küsimustele
ja annab nõu
• ühingute alustamiseks,
• ühingu igapäevaseks juhtimiseks,
• projektide ja taotluste koostamiseks,
• toetusvõimaluste leidmiseks jne.
Oodatud on kõik ühenduste loomist plaanivad või juba
tegutsevad vabaühendused.
Pikema ja põhjalikuma nõustamise soovi korral võtke
palun enne ühendust telefonil 520 8423 või saatke e-kiri
kersti.kurvits@jaek.ee.
Tasuta nõustamine Põltsamaa vabaühendustele toimub koostöös Põltsamaa vallavalitsusega.

välja koostöös hoolekogu,
õpilasesinduse, õppenõukogu ja ekspertidega ning
esitab selle vallavalitsusele. Eelnimetatud määruse
§ 10 lõige 4 sätestab, et kool
peab arengukava projekti avalikustama vähemalt
kaheks nädalaks valla ja
kooli veebilehel. Igal isikul
on võimalik avalikustamise ajal esitada kirjalikke
ettepanekuid arengukava
projekti kohta.
Puurmani mõisakool
avalikustab arengukava
2021–2024 projekti oma veebilehel www.puurmani.
edu.ee ja Põltsamaa valla

veebilehel poltsamaa.ee.
Ettepanekuid Puurmani mõisakooli arengukava
2021–2024 projekti kohta
saab esitada 21. jaanuarini
2021 Põltsamaa vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn
9 Põltsamaa), Puurmani
mõisakooli (Tallinna mnt 1
Puurmani) või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee
ja kool@puurmani.edu.ee

Aita selgitada
Hääleta
da
välja Põltsamaa
saab
valla aasta
25. jaan
uarini!
tegu ja aasta
noortetegu!
2020. aasta pakkus meie inimestele mitmeid säravaid
hetki, mis muutsid Põltsamaa valla elu värvikamaks
ja huvitavamaks. Kõik need väärivad tunnustust. Aga
– mõni asi puudutas meid võib-olla rohkem ja vääriks
eraldi esiletõstmist.
Põltsamaa vallavalitsus kutsub kõiki osalema rahvahääletusel, et selgitada välja Põltsamaa valla aasta
tegu 2020 ja Põltsamaa valla aasta noortetegu 2020.
Hääletamine toimub valla kodulehel www.poltsamaa.ee (paremas veerus).
Hääletada saab 11. jaanuarist 25. jaanuarini 2021.
Tunnustused antakse üle Eesti sünnipäeval.

Ülevaade Põltsamaa
vallavalitsuse 11. jaanuari
istungist
1. Kinnitati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks ja nimetati Põltsamaa
valla huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutavaks isikuks noorsootööspetsialist Annika
Kallasmaa.
2. Algatati teenistuslik järelevalve Põltsamaa raamatukogus.
3. Anti arvamus Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve
eelnõule esitatud muudatusettepanekutele.
4. Nõustuti Põltsamaa vallas Alastvere külas asuva
2,69 ha suuruse Metsanurga katastriüksuse riigi
omandisse jätmisega.
5. Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 1h kinnisasjale
sundvaldus Telia Eesti ASi ja Elisa Eesti ASi kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli talumine.
6. Nõustuti Väljataguse külas Vana-Pikavälja katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid
ning sihtotstarbed.
7. Toetati osaühingule Põltsamaa GREID keskkonnaloa väljastamist kavandatud tegevusteks käitluskohas Põltsamaa vald Kuningamäe küla Saekoja.
8. Anti Kristi Grünbergile rendile Puurmani alevikus
aadressil Tallinna mnt 2 // 4/2 asuvas Põltsamaa
vallale kuuluvas Puurmani vanas administratiivhoones ruum nr 4 üldpinnaga 25,5 m2. Rendihinnaks määrati 51 eurot kuus.
9. Lükati tagasi kõik riigihankes viitenumbriga
229137 „Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööd” esitatud pakkumused. Põltsamaa vallavalitsus korraldas konkurentsipõhise läbirääkimistega
menetlusega hanke Põltsamaa lasteaia projekteerija-ehitaja leidmiseks. Hanke osaks oli ka ujumisõppeks vajaliku ujula rajamine lasteaia juurde.
Põltsamaa vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastu otsuse nr 1-3/2020/76, millega otsustati uue lasteaia
kavandamisel mitte arvestada lastele ujumisõppe
võimaluste loomisega. Vallavalitsus konsulteeris
rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi
osakonnaga, kes juhtis tähelepanu, et ujula väljajätmine hankest ei ole kooskõlas riigihangete seadusega. Vallavalitsus korraldab Põltsamaa lasteaia
projekteerimis-ehitustöödeks uue hanke.
10. Määrati Põltsamaa linnas Põltsamaa vallale kuuluva kinnistu Viljandi mnt 2b võõrandamisel müügihinnaks 29 383 eurot ja Viljandi mnt 2c võõrandamisel müügihinnaks 5 613 eurot. Lõpetatakse
kinnistute Viljandi mnt 2b ja Viljandi mnt 2c hoonestusõiguse suhtes Põltsamaa linna kasuks seatud ostueesõigus ning kustutatakse vastavad kanded kinnistusraamatus.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.

Vallavalitsus ja Puurmani raamatukogu
loobusid lauatelefonidest
Seoses sidetehnoloogia arenguga loobus Põltsamaa
vallavalitsus 2021. aastast lauatelefonidest. Vallavalitsuse teenistujatega saab ühendust mobiiltelefoni
vahendusel.
Telefoninumbrid leiab vallavalitsuse kodulehel
www.poltsamaa.ee/kontaktid
Ainsana lauatelefoninumbritest jääb kasutusele
Põltsamaa vallavalitsuse infotelefon 776 8550.
Muudatustega vallavalitsuse sideteenustes loobub
veebruarist 2021 lauatelefonist ka Puurmani raamatukogu. Jaanuari lõpus suletakse Puurmani raamatukogu telefoninumber 77 37 165 ja edaspidi saab raamatukoguga ühendust mobiiltelefoni numbril 5787 0015.

