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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaal on läinud koroonakriisis hästi, aga
kõnnime õhukesel jääl
Igapäevast koroonastatistikat jälgides võime
hinge kinni hoides
tunda mõningat rahulolu olukorra üle Põltsamaa vallas.
Kui viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku
kohta oli Eestis nädala alguses üle 1000 ja mõnes
omavalitsuses üle 3000,
siis Põltsamaal on see kordades Eesti keskmisest

väiksem. Viimastel päevadel on Põltsamaa valda
lisandunud 1-2 nakatunut
päevas.
Samas tajume ilmselt
kõik, et kuigi koroonaviiruse levik Põltsamaa piirkonnas on riigi keskmisest
väiksem, kõnnime siiski
väga õhukesel jääl.
COVID-19 haigestumus
on kõrge kogu Eestis. Selleks, et me ei seaks ohtu

teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama
kõigist abinõudest, mis
meie tervise kaitseks on
kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski!
Põltsamaa vallas elab
palju inimesi, kes pendeldavad iga päev teiste Eestimaa piirkondade vahel.
Paljudel on töökoht näiteks Harjumaal, kus kahe

nädala nakatunute arv 100
000 elaniku kohta on umbes 1300, Tallinnas veel
rohkem.
Olgem ettevaatlikud
ja kaitskem end võimaliku nakatumise eest! End
kaitstes, kaitsete ka oma
lähedasi ja sõpru, naabreid
ja Põltsamaad laiemalt.
Põltsamaa Vallavalitsus

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest
Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040. Tänavuse aasta prioriteedid on haridusreformi elluviimine, Põltsamaa linna uue lasteaia ehitus ja
investeeringud teedesse.

Põhitegevuse tulud
2021. aastal on plaanitud eelarve tulusid 14 831 400 eurot.
Põhitegevuse tulude maht võrreldes 2020 aasta eelarve
täitmisega ei suurene.
• Eelarve tuludest 54% ehk 8 023 000 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu laekumiseks on
kavandatud 7 627 000 eurot (võrreldes 2020. aasta tegeliku laekumisega kasvu ei ole). 2020. aasta novembri seisuga oli Põltsamaa vallas 4119 maksumaksjat.
Aasta jooksul on lahkunud 134 maksumaksjat.
• Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 924 800 eurot,
ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt
omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade
kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste
müük.
• Saadud toetused moodustavad eelarvest 37%, ulatu-

des 5 468 600 euroni. Neist peamise osa moodustavad
õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega
kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
• Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 3% ehk
415 000 eurot.

Põhitegevuse kulud
2021. aasta kavandatud põhitegevuse kulud on 14 444
900 eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta eelarve täitmisega 5%.
Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku
sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks kuludeks.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 86% põhitegevuse kuludest ehk 12 426 700 eurot,
jäädes võrreldes 2020 a samaks. Antavad toetused moodustavad 10% ehk 1 485 800 eurot, kasvades 12%. Muude
kulude osakaal on 4%.

Valdkond

Eelarve

Osakaal kuludest (%)

Üldised valitsussektori teenused
Volikogu, vallavalitsuse ja valimiste kulud, reservfond

1 915 000

13

1 200

0

Majandus
Teede ja tänavate hoolduse, valla busside, muuseumi ja
lossikompleksi, IT, jm majanduse kulud

744 800

5

Keskkonnakaitse
Jäätmekäitluse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud

97 300

1

Elamu- ja kommunaalmajandus
Hoonete majandamise ja tänavavalgustuse kulud

1 306 800

9

Vaba aeg, kultuur ja religioon
Spordi, kultuurikeskuse, raamatukogu kulud ja toetused MTÜ-dele

1 487 900

10

Haridus
Koolide, lasteaedade, muusikakooli, haridusteenuse ostmise,
huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud

7 168 300

50

Sotsiaalne kaitse
Asendus- ja järelhooldusteenuse, päevakeskuse kulud ja
sotsiaalabi toetused

1 723 600

12

Avalik kord ja julgeolek
Turbeteenuste kulud

Ülevaade vallavalitsuse
23. veebruari istungist
1. Lubati Puurmani Lasteaed Siilipesa sulgeda ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 01.31.07.2021.
2. Kinnitati Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööde riigihanke tulemused. Tähtajaks laekus
üheksa pakkumust. Edukaks tunnistati Osaühing
Mapri Ehitus pakkumus maksumusega 3 395 820
eurot (ilma käibemaksuta).
3. Anti projekteerimistingimused kergliiklustee projekteerimiseks Puurmani alevikus asuvast parklast Kursi kirikuni. Rajatava kergliiklustee lõigu
pikkus on ligikaudu 3600 m, laius on 3,0 m. Kergliiklustee tarvis on vaja projekteerida ületus üle
Kaave jõe ja juurdepääsud Laasme ja Kursi külale.
4. Anti MTÜ-le Kütimäe külaselts kasutada Arisvere
külas Kütimäe kinnisasja osad, mida kasutatakse
külaplatsina ning avalike koosviibimiste ja muude
ürituste korraldamiseks.
5. Lõpetati Põltsamaa linnas Lossi tn 31 korteriomandi seadmise menetlus.
6. Määrati Põltsamaa vallale 2019. aastal pärandatud
ja Kalana külas asuvate ehitiste teenindusmaaks
4328 m² suurune maa-ala, mis on katastris registreeritud tunnusega 61801:001:0510.
7. Seati Põltsamaa linnas asuvale Õuna tn 2a kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliinide
ja komplektalajaama ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
8. Nõustuti Tapiku külas Uus-Näki katastriüksuse ja
Põltsamaa linnas Kase tn 9 katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
9. Nõustuti Keskkonnaameti otsuse eelnõuga „AS
Adavere Agro Puiatu veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318681 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnang ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine”. Puiatu
farmis soovitakse pidada kuni 649 lüpsilehma, 80
mullikat ja 209 vasikat. Võrreldes kehtiva kompleksloaga suureneb peetavate loomade arv 50
lüpsilehma võrra ning väheneb 386 mullika ja 20
vasika võrra ehk tootmisvõimsust soovitakse vähendada 141,94 loomühiku võrra.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris https://www.poltsamaa.ee/dokumendiregister
Põltsamaa Vallavalitsus

Investeeringud

Finantsseis

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid kokku 7 700 800 eurot, sh 1 085 300 euro eest toetuste arvelt.
2021. aasta suuremad investeeringud on:
• Uue lasteaia ehitus 4 500 000 eurot
• Teede investeeringud 1 108 200 eurot
• Lille tn õppehoone renoveerimine 426 400 eurot
• Lossikompleksi renoveerimine 412 500 eurot
• Tänavavalgustuse renoveerimine 320 000 eurot
• Puurmani lasteaia renoveerimine 273 700 eurot
• Roosisaare arendus 263 900 eurot.

2021. aastal on plaanis võtta laenu 6 586 900 eurot, mis
suurendab netovõlakoormuse 73%-ni ehk 10 763 400
euroni. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse
2021. aastal 613 300 eurot. Põhitegevuse tulem on positiivne 386 500 eurot.
Piret Nõmmiksaar
rahandusosakonna juhataja
tel 520 8731

Põltsamaa vald müüb oksjonil kahte
korterit
Põltsamaa vald müüb enampakkumisel Vägari külas
asuvat 2-toalist ja Adavere alevikus asuvat 4-toalist
korterit.
Vägari külas on enampakkumisel Põltsamaa vallale kuuluv 488/10277 mõttelist osa Kooli tee 4 asuvast
3128 m² suurusest elamumaast ja eriomandi esemena
18 korteriga 3-korruselise elamu 3. korrusel paiknev
eluruum nr 5, mille üldpind on 48,80 m².
Adavere alevikus on enampakkumisel Põltsamaa
vallale kuuluv 634/6158 mõttelist osa Kuuse tn 5
asuvast 1995 m² suurusest elamumaast ja eriomandi
esemena 12 korteriga 3-korruselise elamu 1. korrusel
paiknev eluruum nr 8, mille üldpind on 63,40 m².
Rohkem infot korterite kohta leiab Oksjonikeskuses, Varad.ee või KV.ee veebilehel.
Täiendavat teavet enampakkumise ja vara kohta,
samuti varaga tutvumise aega kokku leppida saab telefonil 511 8670.
Põltsamaa Vallavalitsus

