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VALLAVALITSUSE teated

Vaata, mida märkas Maailmapank Põltsamaa
valla teenuseid hinnates!
Eesti omavalitsuste
toimimist analüüsinud
Maailmapank leidis, et
Põltsamaa valla teenuste tase ületab Eesti
keskmist.
Maailmapank hindas
Eesti omavalitsuste teenuseid 16 valdkonnas. 13
valdkonnas olid Põltsamaa valla teenused Eesti
omavalitsuste keskmisega
võrreldes kas paremas või
sarnases olukorras, kolme
valdkonna puhul jäid Põltsamaa valla teenused alla
keskmise.

Põltsamaa vald on keskmisest paremini saanud
hakkama näiteks noorsootöö, kultuuritöö, veeja jäätmemajanduse ning
spordivaldkonna arendamisega. Eesti keskmisega
võrreldes on kehvemas
seisus jalgsi ja jalgrattaga
liikumise võimalused, valmisolek kriisideks ja põhihariduse kvaliteet.
Analüüsi osana korraldati 2020. aastal ka elanike
rahuloluküsitlus. Sellest
ilmnes, et Põltsamaa valla
elanike üldine rahuloluta-

se oli võrreldes Eesti keskmisega kõrgem (85,5% vs.
80,4st%). Kõige enam oldi
rahul rohealade piisavuse ja ligipääsetavusega
(89,1%), müratasemega
(86,4%) ja üldise elukeskkonnaga (85,5%).
Kõige vähem oldi rahul
muutusega elukoha omavalitsuse juhtimises viimase kolme aasta jooksul
(26,4%), muutusega elukoha omavalitsuse arengus
viimase kolme aasta jooksul (30%) ja ühistransporditeenusega (31,8%).

Maailmapanga analüüs
põhineb minuomavalitsus.
ee lehel avaldatud andmetel ning kodanike rahulolu-uuringu tulemustel.
Analüüsi aruande koostas
Maailmapanga Bürokraatialabor koostöös Eesti Rahandusministeeriumiga.
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Bussipeatuste nimede määramise eelnõu
Põltsamaa vallas Vägari külas ja Kalme külas
on uued bussipeatused, millele ei ole nime
määratud.
Samuti on Põltsamaa vallas Annikvere külas ja
Tammiku külas mitmes
erinevas kohas sama nimega bussipeatused. Segaduse vältimiseks tuleb
bussipeatuste nimesid
muuta. Rõstla külas on
Põndi bussipeatus, mille
nimi tuleks selguse huvides muuta külanimele
vastavaks.
Vastavalt kohanimeseadusele on ühissõidukipeatustele kohanimede
määramine kohustuslik.
Põltsamaa vallas on see
reguleeritud määrusega
„Kohanime määramise
kord“. Määrusest lähtudes tuleb kohanime mää-

Ühissõidukipeatuste nimed soovitakse määrata järgmiselt:
JRK
NR

KÜLA/ALEVIK

PEATUSE NIMI

ENDINE NIMI

STOP-KOOD

1

Vägari küla

Vägari parkla

-

4990021-1

2

Annikvere küla

Annikvere väljad

Annikvere

4900031-1

3

Annikvere küla

Annikvere väljad

Annikvere

4900033-1

4

Tammiku küla

Tammiku rist

Tammiku tee

4900613-1

5

Tammiku küla

Tammiku rist

Tammiku tee

4900614-1

6

Rõstla küla

Rõstla

Põndi

4900473-1

7

Rõstla küla

Rõstla

Põndi

4900474-1

8

Rõstla küla

Rõstla

Põndi

4900475-1

9

Kalme küla

Kalme

-

4990081-0

ramise korralduse eelnõu
avalikustada vähemalt 15
päeva enne lõpliku otsuse
tegemist Põltsamaa valla
veebilehel ja kohalikus lehes.
Korralduse
eelnõu
täistekst ja bussipeatus-

te asukohtade plaanid on
kättesaadavad Põltsamaa
valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõule saab esitada 26. märtsini Põltsamaa
Vallavalitsusele posti teel

(Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti aadressil
info@poltsamaa.ee.
Kätlin Põdra
maaspetsialist
tel 5197 6577

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Valla
Lasteaiale juhti
Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikohale.
Kandideerimise tähtaeg on 25. märts 2021.
Põltsamaa Valla Lasteaed on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav koolieelne lasteasutus, mis
alustab õppe- ja kasvatustegevust 1. septembril 2021.
Lasteaial on seitse õppekohta Põltsamaa valla haldusterritooriumil.
Direktori esmasteks tööülesanneteks on uue haridusasutuse tegevuse alustamise koordineerimine, haridusasutuse meeskonna komplekteerimine, uue lasteaiahoone ehitusprotsessis osalemine jms.
Lähemalt saab konkursi kohta lugeda Põltsamaa valla
kodulehel www.poltsamaa.ee.
Lisainfot jagavad abivallavanem Karro Külanurm (tel
505 7909) ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters (tel 510 5889).
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A itäh,

Põltsamaa Tervis ja M erle M ölder!
Põltsamaa Vallavalitsus tänab sihtasutust Põltsamaa
Tervis ja selle juhti Merle Möldrit, kes korraldasid
Eestis esimeste seas õpetajate kiire vaktsineerimise
ning võimaldasid 6. märtsil Terviseameti pilootprojekti
käigus saada esimene kaitsesüst paljudel Põltsamaa
valla elanikel.
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Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse
9. märtsi istungist
1. Kehtestati Põltsamaa valla kalmistute tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.04.2021 järgmiselt: 1) kabelite kasutamine leinatalituste korraldamiseks –
üks kord 30 eurot; 2) külmkambri kasutamine Põltsamaa linna kalmistul – üks ööpäev 10 eurot. Liiva
kasutamine hauaplatside hoolduseks on tasuta.
2. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldust nr 2-3/2021/49, millega anti MTÜle Kütimäe külaselts kasutada korralduse lisas märgitud
alad Arisvere külas. Külaselts saatis vallavalitsusele kirja, millega soovib kasutusele võtta ainult ühe
ala Kütimäe kinnisasjast, mistõttu oli vajalik muuta senist korraldust.
3. Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 14.12.2020 korraldust nr 2-3/2020/420, millega nõustuti Tõrve
külas Ülejõe katastriüksuse jagamisega ja määrati
moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbed.
Kuna korralduses oli ühe katastriüksuse sihtotstarbe määramisel eksitud, oli vajalik korraldust
muuta.
4. Otsustati korraldada digitaalne enampakkumine
tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa
vallale kuuluvale Kannikese tn 3 hoonestamata
kinnistule.
5. Määrati Kalme külas Veskisaare, Põltsamaa metskond 126 ja Põltsamaa metskond 20, katastriüksustel asuvale moodustatavale liikluspinnale kohanimeks Mudametsa tee.
6. Otsustati kuulutada välja avalik konkurss Põltsamaa Valla Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.
Konkursi korraldamiseks moodustati 6-liikmeline
konkursikomisjon järgmises koosseisus: vallavanem Andres Vään (komisjoni esimees), vallasekretär Janne Veski, abivallavanem Karro Külanurm,
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters,
personalispetsialist Annika Teesaar, vallavolikogu
hariduskomisjoni esimees Merle Mölder.
7. Otsustati toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks.

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse
2. märtsi istungist
1. Põltsamaa Lille tn õppehoone projekteerimis-ehitustööde riigihanke tulemusena tunnistati edukaks 3 SELTSIMEEST OÜ pakkumus maksumusega 546 405,5 eurot (ilma käibemaksuta).
2. Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest toetust mittetulundusühingutele. Toetuse saajad leiab
valla kodulehel www.poltsamaa.ee
3. Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 7900 eurot Esku-Kamari Kooli täiendavateks tööjõukuludeks.
4. Lubati sulgeda Adavere Põhikooli lasteaed ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 01.31.07.2021.
5. Kooskõlastati Põltsamaa Lasteaia Tõruke sisehindamise aruanne õppeaastate 2015/2016 kuni
2019/2020 kohta.
6. Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve täitmise eest vastutajad eelarve kulude osa tegevusalade kaupa.
7. Kinnitati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve kululiikide kaupa.
8. Nõustuti osaühingule OÜ KTM VARA vee, õhu ja
jäätmete osaga täiendatud keskkonnaloa väljastamisega kaevandustegevuseks Pikknurme külas
Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldisel.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
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