5
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VALLAVALITSUSE teated

Vaata, kes pälvisid Põltsamaa valla tunnustuse! Ülevaade vallavalitsuse
Põltsamaa vallavolikogu poolt moodustatud
ajutine tunnustuskomisjoni teeb volikogule ettepaneku
nimetada Põltsamaa
valla aukodanikuks
pikaaegse Põltsamaa
maadlustreeneri Arved
Külanurme.
Arved Külanurm on panustanud Põltsamaa valla spordiellu üle 50 aasta.
Viimastel aastakümnetel

on ta olnud Eesti sumo Põltsamaale kolmel aastal
parima maadlusklubi
noortekoondise treetiitli.
ner ja Eesti naisValla teetemaadluse
n
etemärgi
treener. Ta
saavad seltson pälvinud
konnatantsu
2012. aastal
populariseeJõgeva m aa
rija ja vetekuldristi
ransportlane
ning on vaJuhan Tennalitud üheksal
silm, Põltsamaa
korral maakonArv
ed Külanurm
Kodu juhataja Lagle
na aasta treeneriks.
Arved Külanurme mitme- Kalberg, proviisor ja MTÜ
külgne tegevus on toonud Puurmani Eakate Selts

üks eestvedajaid Maire
Noormägi ning Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula.
Tunnustused antakse
üle 23. veebruaril Eesti
Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud pidulikul
sündmusel Vabadussõjas
langenute mälestussamba
juures.
Põltsamaa Vallavalitsus

Tallinna-Tartu mnt Adavere ja Põltsamaa möödasõidu
KMH programmi väljapanek ja arutelu
Transpordiamet teatab
põhimaantee 2 (E263)
Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa km 108,1128,1 asuva Adavere ja
Põltsamaa möödasõidu
eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise
(KMH) programmi
avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest.
KMH programmiga on
võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal
01.02–14.02.2021 Transpor-

diameti kodulehel www.
transpordiamet.ee (rubriik
„Maanteed, veeteed, õhuruum” → „Keskkonnamõju” → „Keskkonnamõju
hindamise teated”).
Avaliku väljapaneku
vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke
ettepanekuid, küsimusi ja
vastuväiteid KMH eksperdile (Skepast&Puhkim
OÜ, aide.kaar@skpk.ee)
või Transpordiametile
(info@transpordiamet.ee).
KMH
pr og ra m m i
avalik arutelu toimub

16.02.2021 algusega kell
17.30 Põltsamaa Kultuurikeskuses ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas
MS Teams. Koosolekuga
liitumise juhendi leiate
Transpordiameti kodulehel KMH programmi avalikustamise teates.
Seoses COVID 19-piirangutega palume kultuurikeskuses toimuvale
avalikule arutelule eelregistreerida e-posti aadressil jyri.hion@skpk.ee. Juhul, kui olukord muutub
ning avalikud kogunemi-

sed siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas MS
Teams.
Anni Luht
Transpordiamet
(põhiprojekti kontaktisik)
tel 5090 807
Deve Andreson
Transpordiamet (keskkonnamõju hindamise kontaktisik)
tel 5682 0377

hoidmiseks on steriliseerimine või kastreerimine.
Põltsamaa valla „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise
eeskirjas» on sätestatud,
et avalikku ruumi võivad
pääseda ainult kassid, kes
peavad olema vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud või kastreeritud.

Vabalt avalikus ruumis
liikuvatel kassidel kontrollitakse kiibi olemasolu.
Märgistamata kassid
toimetatakse Viljandi loomade varjupaika, kuhu
omanik peab neile ise järele minema ja maksma
hoiutasu.
Kinnistuomanikud saavad oma kinnistule püü-

gipuuride paigutamiseks
kontakteeruda Põltsamaa
Haldusega (Kalevi Kaur,
tel. 5308 0231).
Küsimuste korral jagab infot
Kaja Kesküla
järelevalvespetsialist
tel 5059 363

Olulised telefoninumbrid
Vallavanem

1. Otsustati korraldada Puurmani lasteaia projekteerimis-ehitustööde riigihange. Hanke tegemiseks
moodustati 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi
Klaos (komisjoni esimees), Puurmani Lasteaia Siilipesa direktor Imbi Sinimets, abivallavanem Karro Külanurm, majandusosakonna juhataja Mark
Liivamägi ja jurist Ene Kivineem.
2. Sihtasutusele Põltsamaa Sport anti suusaraja rajamiseks ja hooldamiseks 1. veebruarini 2028 tasuta
kasutusse Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas
Põltsamaa-Pikknurme tee (nr 14175) ääres asuv
kergliiklustee. Kui teele on rajatud suusarada, peab
SA Põltsamaa Sport tagama kergliiklustee hoolduse ja paigaldama suusaraja algusesse ja lõppu suusarajast teavitava liiklusmärgi.
3. Seati Umbusi külas Pulla kinnisasjale sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on Pulla kinnisasjale 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamine. Tehnorajatised on projekteerinud Empower AS lähtudes optimaalseimast
trassivalikust.
4. Muudeti Kursi külas asuva katastriüksuse
61102:001:0175 lähiaadressi. Aadress „Kursi kalmistu” saab uueks nimeks „Kalmistuvahi”.
5. Nõustuti Umbusi külas Näksi katastriüksuse jagamisega ning määrati uute katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Avanes hajaasustuse programmi
taotlusvoor

Hooli oma lemmikloomast
Kevadel jõuab kätte loomade jooksuaeg, mis võib
loomaomanikule kaasa
tuua mitmeid ebameeldivusi. Loomad liiguvad aktiivsemalt, võivad sattuda
õnnetustesse, peatselt võib
saabuda ootamatu pesakond järglasi.
Parim viis jooksuaja negatiivsete tagajärgede ära-

2. veebruari istungist

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmiga toetatakse hajaasustuse piirkonnas järgmisi tegevusi:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse
tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist
tagava süsteemi rajamine,
• aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmist on võimalik 5 aasta jooksul taotleda kokku kuni 6500 eurot. Taotleja
omaosalus peab olema vähemalt 33%. Taotlusi saab
esitada 1. aprillini.

Andres Vään

5669 2389

Karro Külanurm

505 7909

Ain Valu

Arvo Pennonen

523 7098

keskkonnaspetsialist

Janne Vesk

518 7270

Ülle Kirsimägi

5326 7889

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Silja Peters

510 5889

Arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

Kristi Klaos

529 4510

Ain Valu

509 8517

Merike Sumla

5332 5015

Mark Liivamägi

5308 1082

Teedespetsialist

Aivar Aigro

5918 0191

Ehitusspetsialist

Margi Ein

505 0249

Maaspetsialist

Kätlin Põdra

5197 6577

Järelevalvespetsialist

Kaja Kesküla

505 9363

Piret Nõmmiksaar

520 8731

Abivallavanem
Puurmani teenuskeskuse juht
Vallasekretär
Rahvastikutoimingute spetsialist

Keskkonnaspetsialist
Sotsiaalosakonna juhataja
Majandusosakonna juhataja

Rahandusosakonna juhataja

Infot teiste vallavalitsuse teenistujate kontaktide kohta saab vallavalitsuse infotelefonilt 776 8550.

tel 509 8517

OTT-turg toimub 10. veebruaril
Kolmapäeval, 10. veebruaril toimub taas Põltsamaa
OTT-turg, mis pakub võimalust soetada selliseid väiketootjate toidutooteid, mida kaubandusvõrgust väga
ei leia. Turg toimub kell 17–18 Põltsamaa kultuurikeskuse juures.
Infot pakutavast kaubast leiab FB-lehelt „Põltsamaa
OTT – otse tootjalt tarbijale“. Müüjad saavad müügile
registreeruda, helistades telefonile 5648 0215 või saates kirja aadressile toit@poltsamaa.ee.
OTT on lühend sõnakolmikust „otse tootjalt tarbijale“. Ostes OTT-võrgustiku kaudu, toetate oma ostuga
kodukohas tegutsevaid talupidajaid ja väiketootjaid.
Raivo Suni
tel 5648 0215

