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Neljapäev, 28. jaanuar 2021

VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa valla 2020. aasta teod on WPargi
avamine ja Playback Show

WPark sai veelaudurite seas
kiiresti populaarseks.

võime tugevdamise meetmest. Valla omaosalus oli
keskuse rajamisel 400 000
eurot.
Aasta noorteteo valimisel anti kokku 233 häält,
millest 37 sai Playback
Show. Tihedas konkurentsis järgnesid Lustivere
Mõisa Cup 35 ning Põltsamaa ÜG turvalisuse kampaaniad: „Helkur, sinu
kõige odavam elukindlus-

tus” ja „Minu ratas on korras” 32 häälega.
Playback Show on üritus, kus Põltsamaa valla 7.12. klasside õpilased koostavad kavad enda valitud
artistide parodeerimiseks.
Esitused on vormitud suurejooneliseks etenduseks.
Playback Show on tänaseks toimunud viis korda.
Tunnustuste valimine
toimus kahes voorus. Esi-

meses voorus anti kõigile
võimalus esitada kandidaate aasta teole ja noorteteole. Teise vooruna toimus
rahvahääletus, kus igaüks
sai anda hääle kummaski
kategoorias ühele teole.
Tunnustuse pälvinud
teod tähistatakse graveeritud metallplaadiga.

2. Täpsustati SA Põltsamaa Tervis ja Põltsamaa Vallavara OÜ kaudu elluviidavate ning Põltsamaa valla poolt
algatatud projektitegevuste elluviimist, millega Põltsamaa Vallavalitsus tagab antud projektidega seotud
tööde korraldamise ja vastutuse nii taotluste koostamisel, projektijuhtimisel kui ka hangete tegemisel.
3. Põltsamaa Lille tn 2/4 õppehoone rekonstrueerimiseks korraldatakse uus riigihange. Riigihanke tegemiseks moodustati 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi
Klaos, abivallavanem Karro Külanurm, majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, jurist Ene Kivineem ja Pärn Projekt OÜ objekti omanikujärelevalve
tegija Kalev Pärn.
4. Varasema hanke tulemused kinnitas Põltsamaa Vallavalitsus 07.12.2020 ja sõlmis lepingu hanke võitnud
AS-iga Eviko. Hiljem andis AS Eviko teada, et ei ole
pakkumist tehes arvestanud mitmete lepinguliste

Põltsamaa Vallavalitsusele
21. jaanuaril 329 allkirjaga ettepanek Altnurga, Jüriküla,
Kirikuvalla, Laasme, Pikknurme, Tammiku, Tõrve ja
Kursi külade ning Puurmani aleviku elanikelt, millega
soovitakse algatada menetlus mainitud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa
valla koosseisust Tartu valla
koosseisu Tartumaal.
Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekuga ning
asub seda menetlema seadustes sätestatud korras.

Valmis Põltsamaa linna
rohestruktuuri analüüs

töödega. Lisaks on seoses muusikakooli ümberkolimisega lisandunud mitmeid lisatöid. Kuna puudub
seaduslik alus maksta juurde tööde eest, millega AS
Eviko ei ole arvestanud, kuid mis on üheselt lepingu
mahus sees, otsustas vallavalitsus korraldada uue riigihanke.
5. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 korralduse nr 2-3/2020/372 „Põltsamaa vallale kuuluvatele
kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks“ punktis 1 olevas tabelis ridu ning sõnastati
need ümber.
6. Seati Põltsamaa linnas Marja tänav L1 ja Marja tn 5
kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide ja komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
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Põltsamaa Vallavalitsus kolis kokku Lossi tn 9 hoonesse
Foto Raimo Metsamärt

Vallavalitsus menetleb
Puurmani piirkonna
elanike ettepanekut

Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavalitsus

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 25.jaanuari istungist
1. Kinnitati Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikmete
lepingute tingimused.

Et seista vastu koroonaviiruse ulatuslikule varjatud
levikule, täpsustas Põltsamaa valla kriisikomisjon
valla territooriumil mitmeid viiruse leviku tõkestamise meetmeid:
• Kõik avalike ürituste lubade haldusaktide eelnõud
tuleb kooskõlastada Terviseametiga.
• Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 27.01.2021–
07.02.2021 distantsõppele.
• Rakendada Põltsamaa valla koolides maskikandmise kohustus kõigil alates 12. eluaastast. Kohustus ei laiene neile, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või
muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Ära jätta kõik Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul
27.01.2021–09.02.2021. Kõik eelnimetatud tegevused
viia läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjonil tuleb vaadata
kehtestatud piirang uuesti üle hiljemalt 08.02.2021.

Põltsamaa Vallavalitsus sai detsembris
valmis ümberehitustööd Lossi tn 9 hoones ja kolis remonditud pinnale Viljandi
mnt 3 paiknenud majandus- ja rahandusosakonna.
Esmaspäevast, 25. jaanuarist töötavad vallavalitsuse teenistujad Põltsamaal vaid Lossi tn 9 vallamajas. Lisaks
teenindab valla elanikke Puurmani teenuskeskus.

Vabanenud Viljandi mnt 3 hoonele asub vallavalitsus otsima uut otstarvet.
Ühtlasi juhime tähelepanu, et seoses COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2
viiruse järjest laialdasema levikuga
palume oma muredega Põltsamaa Vallavalitsuse ametnike poole pöörduda
telefoni ja e-kirja teel ning vältida füüsilist kohaletulekut. Vallamaja uksed
on lukustatud.
Ametnike kontaktid leiab valla kodulehelt www.poltsamaa.ee. Samuti
saab kontakte küsida vallavalitsuse
infotelefonilt 776 8550.
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15 aastat väldanud ettevalmistuste ja ehitustööde käigus rajas Snow &
Wakeboard Solutions OÜ
koostöös Ungari ettevõttega Pentasi Põltsamaa
külje alla Kamari järvele
643 meetri pikkuse ringsüsteemiga veesuusa ja
-laua kaabelpargi. WPargi
ametlik avamine toimus 3.
juulil.
Keskuse rajamiseks sai
vald 1,582 miljonit eurot
tuge EL Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
piirkondade konkurentsi-

Foto Raimo Metsamärt

Põltsamaa valla aasta
teo valimisel anti kokku 312 häält. Neist 105
sai WPargi rajamine
Kamari järvele. Veelauakeskusele järgnesid rulluisu- ja suusaraja rajamine Kuningamäele 40 häälega ning
Jõgeva mnt ja Tartu
mnt rekonstrueerimine
Põltsamaal 34 häälega.

Valla kriisikomisjon
täpsustas koroonaviiruse
leviku tõkestamise
meetmeid

Sügisene Põltsamaa park

Vallavalitsuse tellimusel valmis Põltsamaa linna rohestruktuuri analüüs, mille eesmärk on teha üldistusi
ja ettepanekuid linna rohestruktuuri arendamiseks.
Töö sisaldab metoodikat haljastuse hindamiseks,
haljastu ülevaadet ja analüüsi ning ettepanekuid rohestruktuuri parema toimimise tagamiseks. Eraldi on
tähelepanu pööratud Põltsamaa linna alleede olukorrale ning tehtud ettepanekud kesklinna looduskaitsealuste haljasalade piiride muutmiseks.
Analüüsiga on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Töös esitatud hinnangud ja ettepanekud on soovituslikud, neid võib kasutada Põltsamaa linna rohevõrgustiku planeerimisel, haljastuse arengukava
väljatöötamisel, tänavahaljastuse rekonstrueerimislahenduste väljatöötamisel, aga ka muude linnaruumi
puudutavate planeeringute ja projektide koostamise
abimaterjalina.
Analüüsi autoriks on maastikuarhitektuuribüroo
AB Artes Terrae OÜ.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

