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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald hakkab toetama mitteõppivaid
ja mittetöötavaid noori
Põltsamaa Vallavalitsus sai Euroopa Sotsiaalfondist 200 tuhat
eurot noortegarantii
tugisüsteemi rakendamiseks ja abi vajavatele noortele vajaduspõhiste teenuste osutamiseks.
2023. aasta märtsini vältava projekti käigus pakutakse noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud
töö- või koolielust kõrvale jäänud 16–26aastastele
noortele juhtumikorraldust ning toetatakse nende haridustee jätkamist või
töölesaamist.
Vallavalitsus plaanib
tööle võtta juhtumikor-

raldaja, kes abistab noori
ning koordineerib koostööd erinevate asutuste ja
teenusepakkujatega vahel.
„Erinevate omavalitsuste kogemuste põhjal saab
väita, et tõhus juhtumikorraldaja töö aitab saavutada noorega kontakti ning
noortel on suurem tõenäosus jõuda tagasi haridusse
või tööturule,“ ütles vallavalitsuse noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa.
Peale selle plaanib vallavalitsus noorte konkurentsivõime suurendamiseks korraldada infopäevi
ja töötube (sh digioskuste
arendamist), pakkuda
nõustamist ja tugiisikuteenust ning suunata noo-

Põltsamaa vald kuulutas välja hanke
lossikompleksi ehitaja leidmiseks
Põltsamaa Vallavara OÜ kuulutas välja riigihanke leidmaks ehitajat, kes rekonstrueerib ja konserveerib väravahoone, konvendihoone ja lossitorni ning aitab ajakohastada lossi õueala.
„Täpsem tööde maht selgub hanke käigus, kus on
ette nähtud ka läbirääkimiste võimalus eesmärgiga
olemasolevate vahenditega saavutada maksimaalne
tulemus,”ütles Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos. „Tööde tulemusena peaks Põltsamaa lossikompleksist kujunema tänapäevane külastuskeskus.”
Väravahoone ehituseks on plaanitud 12 kuud ja konvendihoone osas on lõpptähtaeg 30.11.2022. Ehitusprojektid on koostanud Arc Projekt OÜ, Projektibüroo OÜ
ja KAOS Arhitektid OÜ.
Hanke eeldatav maksumus kokku on 2,4 miljonit eurot. Tegevuste elluviimist toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Põltsamaa vald.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

ri koolitustele. Samuti on
plaanis pakkuda tööpraktikat ja tööharjutusi ning
maksta stipendiumi noorele, kes on edukalt osalenud tööpraktikas.
Projektiga soovib vald,
et vähemalt 30 % projektis osalenud abivajavatest
noortest jätkab haridusteed või leiab endale sobiva töö. Aktiivseid tööturuteenuseid loodetakse
pakkuda vähemalt 70 noorele.
Projekti meeskonda
kuuluvad valla noorsootööspetsialist (projektijuht), sotsiaaltööspetsialistid, lastekaitsespetsialistid,
sotsiaalosakonna ning haridus- ja kultuuriosakonna

juhataja ja juhtumikorraldaja.
Koostöövõrg u st i k ku
kuuluvad Põltsamaa noortekeskuse noorsootöötajad, Puurmani noortetoa
huvitegevuste juhendaja,
tugispetsialistid (psühholoog, sotsiaaltööspetsialist,
karjäärispetsialist), Eesti
Töötukassa spetsialistid,
Perepesa projektijuht ja
nõustajad, tugiisik, noorsoopolitsei. Projekti partner on Noorteühendus Juventus (Noorte Tugila).
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

Tähistagem Eesti sünnipäeva
turvaliselt!
23. veebruari õhtul kell 17
ootame kõiki huvilisi Põltsamaale Vabadussõjas
langenute mälestussamba juurde, et tähistada
üheskoos Eesti Vabariigi 103. aastapäeva.
Koosolekul austame Eesti vabaduse eest langenuid
ja jagame valla tunnustusi. Ametlik osa lõppeb rongkäiguga kultuurikeskuse juurde, kus jätkub aastapäevapidustuste vabaõhuprogramm.
Välikinos näitame Väino Valdmanni animaﬁlmi
„Eesti 103“, muusikat teevad Meelis Punder ja Antti
Kammiste. Pakume sünnipäevakooki ja sooja jooki.
Kuna Eestis levib laialdaselt koroonaviirus, siis
palume Terviseameti soovitusel olla pidusündmusel hajutatult ning kanda rongkäigus maski. Samuti
palume laadida alla ja aktiveerida HOIA äpp.
Põltsamaa Vallavalitsus

tel 529 4510

Planeeringuteated
Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab 5. märtsil 2021 algusega kell 17 Põltsamaa Kultuurikeskuse suures
saalis ja veebitöörühmas MS Teams Kuuse tn 19 ja
selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu.
Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põltsamaa Vallavalitsuse 21.12.2020 korraldusega nr 2-3/2020/435. Väljapanek toimus 15. - 28.
jaanuarini 2021.
Planeeringuala asub ligi 7 ha suurusel alal Põltsamaa linnas Kuuse tn 19 kinnistul (61801:001:0324)
ja selle lähialal. Planeeringu eesmärgiks on lasteaia
hoone, rajatiste, juurdepääsude ja maakasutuse planeerimine. Planeeringulahendusega saab tutvuda ja
veebitöörühmaga liituda Põltsamaa valla veebilehel
www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku ajal esitati neli ettepanekut,
millest kahe puhul soovitati loobuda laululava lammutamisest.

Seoses koroonapiirangutega palume Põltsamaa
Kultuurikeskuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreeruda e-posti aadressil kersti.viggor@poltsamaa.ee. Võimalusel palume osaleda arutelul veebi
vahendusel. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub
arutelu ainult veebitöörühmas MS Teams.
Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu
toimumist Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee ning eelneval kokkuleppel Põltsamaa Raamatukogus. Sel perioodil on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid
aadressile kersti.viggor@poltsamaa.ee
Kersti Viggor
arenguspetsialist
tel 5309 6850

Põltsamaa Vallavolikogu
I koosseisu 42. istung
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 42. istung toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021 algusega kell 15
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas ja Microsoft
Teamsi keskkonnas.
PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Puurmani Mõisakooli arengukava 2021–2024 kinnitamine
2. Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine
3. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 2. lugemine ja Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
4. Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus
5. Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks volituste andmine
6. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis põhikirja kinnitamine
7. Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmine
8. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine
9. Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja väljapanemine
10. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
11. Kaasfinantseeringu kinnitamine
12. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
13. Informatsioon Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve
täitmise ja reservfondi kasutamise kohta
14. Informatsioon kogukonnakogude moodustamise
protsessi algatamise kohta
15. Vallavalitsuse informatsioon
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

Kriisikomisjon täpsustas piiranguid
Põltsamaa valla allasutustes
Esmaspäeval, 15. veebruaril elektroonilise koosoleku
pidanud Põltsamaa valla kriisikomisjon täpsustas
mõningaid koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid valla allasutustes. Komisjon otsustas:
• Sulgeda Lasteaed MARI kuni 21.02.2021. Põltsamaa Haldusel korraldada lasteaia hoone desinfitseerimine, põhjalik koristus ja tuulutamine ajavahemikul 16.02.2021–19.02.2021.
• Sulgeda Põltsamaa Lasteaed Tõruke alates
16.02.2021 kuni 21.02.2021. Põltsamaa Haldusel korraldada lasteaia hoone desinfitseerimine, põhjalik
koristus ja tuulutamine ajavahemikul 17.02.2021–
19.02.2021.
• Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktoril viia soovituslikult Lille tn 2, Lille tn 2/4 ja Veski tn 5 õppehoonetes toimuv õppetegevus distantsõppele kuni
28.02.2021.
• Lubada Põltsamaa Kultuurikeskusel viia läbi planeeritud üritusi, kus on võimalik tagada Terviseameti juhiseid. Põltsamaa Vallavalitsuse arenguspetsialistil esitada Terviseametile Vabariigi
aastapäeva ürituse korraldamise riskide maandamise kava, vastavalt Põltsamaa Kultuurikeskuse
juhataja esitatud andmetele.
• Soovituslikult hoida Põltsamaa linna noortekeskus
suletud kuni 28.02.2021.
Põltsamaa valla kriisikomisjon

