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VALLAVALITSUSE teated

Valla kriisikomisjon: avalikus siseruumis on
maski kandmine kohustuslik
2. veebruaril kogunenud
Põltsamaa valla kriisikomisjon tuletab jätkuvalt
meelde, et Eestis kehtib 24.
novembrist avalikes siseruumides maskikandmise
või nina ja suu katmise kohustus.
Avalik siseruum on
avalikuks kasutamiseks
mõeldud ruum, kuhu on

võimalik siseneda igal
soovijal, sõltumata näiteks
eelregistreerimisnõudest.
See on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega
muidu iga päev kokku ei
puutu.
Avalik siseruum on
muuhulgas ka näiteks
kauplus, raamatukogu,
muuseum, kultuurimaja

ühistransport, ilu- ja juuksurisalong.
Mask vähendab võimalust, et läheduses köhivalt
inimeselt jõuab viirus
pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab
nakatumise ja haigestumise. Maskikandmise kohta
loe lähemalt Terviseameti
kodulehelt!

Lisaks maskikandmisele on tõhusaks viiruse levikut ennetavaks meetmeks
distantsi hoidmine ja käte
hügieen.
Põltsamaa Vallavalitsus

Eelnõu liikluspinnale kohanime määramisest
Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 määruse nr 21 „Kohanime
määramise kord” § 4 avalikustab Põltsamaa Vallavalitsus ametiasutusena
vähemalt 15 päeva enne
kohanime määramise otsustamist kohanime määramise korralduse eelnõu
Põltsamaa vallas paiknevale liikluspinnale kohanime määramiseks.

Liikluspind läbib kaht
riigi omandis ja üht eraomandis olevat kinnisasja. Taotluse kohanime
määramiseks esitas volitatud asutus Riigimetsa
Majandamise Keskus. Kohanimeseaduse § 6 lõike 4
alusel teavitas Põltsamaa
Vallavalitsus eraomanikke
liikluspinnale kohanime
andmisest.
Eelnõuga soovib valla-

valitsus määrata Põltsamaa vallas Kalme külas
Veskisaare (katastritunnus
61601:001:0842), Põltsamaa
metskond 126 (katastritunnus 61601:002:0199)
ja
Põltsamaa
metskond 20 (katastritunnus
61601:002:0117) katastriüksustel asuvale moodustatavale liikluspinnale
(teeregistris kohalik tee
nr 6181000) kohanimeks

Mudametsa tee vastavalt
asendiplaanile. Eesti topog raa fia
a ndmekog us
(ETAK) ja teeregistris vajalikud muudatused ning
andmeedastuse korraldab
Riigimetsa Majandamise
Keskus.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

Arvamuse küsimine Pikknurme dolokivikarjääri
keskkonnaloa taotluse kohta
OÜ KTM VARA (registrikood 10289823; aadress
Soola tn 2-10, Tartu linn,
51004 Tartu maakond)
esitas 12.06.2018 Keskkonnaametile Pikknurme
dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamise keskkonnaloa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 13.06.2018 kirjana nr
12-2/18/9923).
Kooskõlas maapõueseaduse (edaspidi MaaPS)
§ 49 lõikega 6 saatis Keskkonnaamet 22.04.2020
kirjaga nr DM-109142-2
Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamise keskkonnaloa
taotluse kohaliku omavalitsuse üksusele arvamuse
avaldamiseks. Põltsamaa
Vallavolikogu andis arvamuse 27.08.2020 otsusega
nr 1-3/2020/53. Põltsamaa
Vallavolikogu nõustus
kaevandamisloa andmisega Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldisele.
MaaPS § 1 lõike 4 järgi
kohaldatakse kaevandamisloa andmise ja muutmise menetlusele kesk-

konnaseadustiku üldosa
seaduse (edaspidi KeÜS)
5. peatükki, arvestades
MaaPSi erisusi. KeÜS §
41 lõike 1 kohaselt annab
keskkonnaluba õiguse
vee erikasutuseks, saasteainete viimiseks paiksest
saasteallikast välisõhku,
jäätmete käitlemiseks ja
maavara kaevandamiseks.
Sama seaduse § 41 lõige 4
sedastab, et kui eelnimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse
nendeks tegevusteks üks
keskkonnaluba. Seega
peab iga keskkonnaluba
vajaduse korral sisaldama
kaevandamise, vee, jäätmete ja õhu osa.
KeÜS §-le 41 tuginedes palus Keskkonnaamet 03.09.2020 kirjaga nr
DM-109142-13 OÜ-l KTM
VARA täiendada Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlust vee, õhu
ja jäätmete kohta.
OÜ KTM VARA esitas
täiendatud Pikknurme
dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse nr
T/K- 1005431 26.10.2020

(registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS 26.10.2020 dokumendina nr DM-112074-1)
ja parandustaotluse nr T/
KL-1006742 20.01.2021 (registreeritud KOTKAS-es
20.01.2021 dokumendina
nr DM-112074-6).
Keskkonnaamet teatab,
et võttis 20.01.2021 esitatud täiendatud Pikknurme
dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse.
Pikknurme dolokivikarjääri keskkonnaloa
taotlust on täiendatud
vee, õhu ja jäätmete osaga.
KeÜS § 43 lõige 1 kohaselt edastab keskkonnaloa
andja keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle
nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava
tegevuse asukohajärgsele
kohaliku omavalitsuse
üksusele temalt arvamuse
saamiseks. KeÜS § 43 kõike
2 kohaselt tuleb kohalikul
omavalitsusel esitada kirjalik arvamus keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu
jooksul taotluse saamisest
arvates. Palume arvamus
esitada esimesel võimalu-

sel, kuid mitte hiljem kui
05.03.2021.
Keskkonnaamet ootab
arvamusi vee, õhu ja jäätmete osa kohta.
Taotlusmater jalidega
saab tutvuda digitaalselt KOTKASes (https://
kotkas.envir.ee), sisestades „Keskkonnalubade
taotlused ja menetlused”
otsingusse menetlusnumbri M-112074 (taotlusmaterjalid avanevad taotluse nr T-KL/1005431-3
alt).
Juhime tähelepanu, et
KeÜS § 47 lõike 4 kohaselt
peab kohalik omavalitsus
7 päeva jooksul loataotluse saamisest arvates avaldama oma veebilehel teate
loataotluse saamise kohta.
Marju Kuldmaa
Keskkonnaameti
vanemspetsialist
tel 5138 740
Marju.Kuldmaa
@keskkonnaamet.ee

Ülevaade vallavalitsuse
9. veebruari istungist
• Kehtestati tagasiulatuvalt alates 01.01.2021 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poolt osutatavate teenuste
hinnad.
• Kinnitati Põltsamaa Muusikakooli hoolekogu
koosseis järgmiselt: Ave Timm – vanemate esindaja; Inge Volmer – vanemate esindaja; Merle Laanemäe – vanemate esindaja; Toomas Tõnts – kooli
toetava organisatsiooni esindaja; Katrin Vilde – vanemate esindaja; Raivo Suni – vanemate esindaja;
Reigo Tõnisson – õppenõukogu esindaja; Evi Rohtla – Põltsamaa Vallavolikogu esindaja; Jaan Halliste – kooli toetava organisatsiooni esindaja; Jaan
Aiaots – kooli toetava organisatsiooni esindaja.
• Kooskõlastati Esku-Kamari Kooli töötajate koosseis
tagasiulatuvalt alates 01.02.2021 kuni 31.08.2021.
• Kivimar OÜ-le anti 30. aprillini 2026 hauaplaatide ja -kivide graveerimise, hauaplatside korrastamise ja hooldamise ning hauakaevamise teenuse
pakkumiseks kasutada Põltsamaa linna kalmistu
territooriumil asuv 130 m² suurune maa-ala. Maa
kasutamise eest määrati tasu 24,7 eurot kuus.
• Otsustati võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Vägari külas asuv korteriomand Kooli
tee 4–5 (alghind enampakkumisel 4880 eurot) ja
Adavere alevikus asuv korteriomand Kuuse tn 5–8
(alghind enampakkumisel 4438 eurot). Enampakkumise korraldajaks määrati majandusosakonna
juhataja Mark Liivamägi ja elluviijaks kohtutäitur
Ivi Kalmet.
• Tunnistati nurjunuks Lustivere külas Lustivere
hooldekodu kinnistul asuva Mõisa tee 2 katastriüksuse, Kalana külas asuva Vallamaja kinnistu
ja Kamari alevikus asuva Sakala tn 13a kinnistu
enampakkumine. Otsustati kinnistud müüa otsustuskorras portaalis www.kv.ee.
• Kinnitati Põltsamaa valla haldusterritooriumil
paikneva maksustatava maatüki maksustamishinna aktid.
• Anti nõusolek Põltsamaa linnas Tuleviku tn 13
kinnisasja omanikule Põltsamaa linnas Tuleviku
tn 13a maaüksuse erastamiseks ja erastatava maa
liitmiseks Tuleviku tn 13 kinnisasjaga.
• Anti nõusolek Põltsamaa linnas Mäe tn 5 kinnisasja omanikele Põltsamaa linnas Mäe tn 5a maaüksuse erastamiseks ja erastatava maa liitmiseks Mäe tn
5 kinnisasjaga.
• Nõustuti Aidu külas Viru-Jakobi katastriüksuse
jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
• Nõustuti Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava 2021-2024 eelnõuga ja
keskkonnaministri käskkirja „Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava
2021–2024 kehtestamine” eelnõuga.
• Toetati osaühingule MOREEN muudetud keskkonnaloa väljastamist taotluses kavandatud tegevuseks Põltsamaa vallas Sopimetsa külas Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldisel.
• Algatati pärimismenetlus.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

25. jaanuarist paiknevad kõik vallavalitsuse teenistujad Põltsamaal ühes kohas – Lossi tn 9 vallamajas.

