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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa vald sõlmis lepingu uue lasteaia
ehitamiseks

3D joonis Projektibüroo OÜ

Ülevaade vallavalitsuse
16. märtsi istungist
1. Lubati sulgeda Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaed ajutiselt kollektiivpuhkuse
ajaks ajavahemikul 28.06.-31.07.2021.
2. Nõustuti Aidu külas Jaani katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
3. Seati Adavere alevikus asuvale Kuuse tn 4a kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks.
Sundvalduse seadmise eesmärk on vee- ja kanalisatsioonirajatiste rajamine ning omamine.
4. Kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste 2021. aasta hankeplaan.
5. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
aruanne.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.

Põltsamaa Vallavalitsus ja OÜ Põltsamaa
Vallavara sõlmisid sel
nädalal lepingu OÜga
Mapri Ehitus, kes
projekteerib ja ehitab
hiljemalt 2022. aasta
juuniks Põltsamaale
uue lasteaia.
Kuni 300 last mahutav
lasteaed hakkab paiknema endise Põltsamaa
lauluväljaku alal Kuuse
19 kinnistul ja võimaldab

sinna tulevikus mahutada
amortiseerunud MARI ja
Tõrukese lasteaiad. Lasteaeda on planeeritud 10 tavarühma ja 4 väikerühma.
Ehitaja leidmiseks korraldas Põltsamaa Vallavalitsus projekteerimis- ja
ehitustööde riigihanke,
millele esitas oma pakkumise 9 ettevõtet. Soodsaima pakkumise tegi OÜ
Mapri Ehitus, kes lubas
lasteaia ehitada valmis 15
kuu jooksul 3 395 820 euro-

ga (ei sisalda käibemaksu).
Lisaks plaanib vald umbes
200 000 euro eest rajada
lasteaia juurde ajakohase
mänguväljaku.
Riigihanke aluseks olnud Projektibüroo OÜ eelprojekt nägi ette lasteaia
juurde ka väikelaste ujula
rajamise. Kuna vald on
jätkuvalt huvitatud multifunktsionaalse ujula rajamisest Põltsamaale, ei ole
kahe ujula ehitus mõistlik.
Ka muudaks see lasteaia

ehitustööde maksumuse
oluliselt kallimaks.
Lasteaia projekteerimist
ja ehitamist rahastab vald
oma eelarvest. Tegemist
on Põltsamaa valla ajaloo
suurima omainvesteeringuga.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Uuskasutuskeskus korraldab 27. märtsil Põltsamaal
kogumisringi

Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab ära tuua
puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, köögitarbeid,
raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, kodusisustust ja
väiksemat kodutehnikat.
Uuskasutuskeskusele võib
julgesti annetada ka hooajaväliseid kaupu, näiteks
talispordivahendeid.
Kõik asjad saab üle
anda turvaliselt ja kontaktivabalt.
Uuskasutuskeskus ei
võta vastu turvalisuse
kaalutlusel turvahälle ja
-toole, kineskooptelereid,

arenguspetsialist
tel 5309 6850

ringlusse. Osa asju läheb
müüki, osa koostööpartnerite kaudu abivajajatele.
Annetuste müüki panekuga katab Uuskasutuskeskus isemajandava
organisatsioonina kaupluste ülalpidamiskulud
ja laienemise üle Eesti.
Uuskasutuskeskusel on 15
poodi, lisaks e-pood aadressil pood.uuskasutus.ee.

Vallavalitsus müüb endist Pajusi
vallamaja ja Lustivere mõisa hoonet
Põltsamaa Vallavalitsus müüb kinnisvaraportaalis
KV.EE endist Pajusi vallamaja ja Lustivere mõisa hoonet.
1891. aastal valminud Lustivere mõisa härrastemaja on praegu kasutusel hooldekoduna, kuid jääb
pärast uue Põltsamaa hooldekodu valmimist tühjaks.
Lustivere Mõisa tee 2 kinnistu pindala on 9336 m² ja
see maksab 265 000 eurot.
Kalanas paikneva endise Pajusi vallamaja saab võtta kasutusele kohe. Kontoriks kohandatud hoonesse
on võimalik rajada ka eluruumid. 12 438 m² suuruse
kinnistu hind on 50 000 eurot.
Rohkem infot mõlema kinnistu kohta saab telefonil
5342 5004.
Põltsamaa Vallavalitsus

Meeskond on kogumisringiks valmis.

gaasipliite, katkiseid asju.
Uuskasutuskeskusel puudub endal võimekus parandada asju, lisaks võib
katkine ese olla ohuks
järgmisele kasutajale.
Uuskasutuskeskus palub mitte tuua ka mööblit.
Uuskasutuskeskus sorteerib kõik annetatud asjad ning suunab seejärel
heas korras esemed uuesti

Põltsamaa Vallavalitsus valmistab ette digitaalset
enampakkumist tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa vallale kuuluvale ja Põltsamaa
linnas Kannikese tn 3 asuvale hoonestamata kinnistule (registriosa number 2273035, katastritunnus
61701:001:0006, elamumaa 100%, pindala 1300 m²).
Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõiguse aastatasu, alghinnaga 80 eurot aastas. Kõik
hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud tasub hoonestaja.
Pakkumisi saab esitada kahe nädala jooksul pärast
enampakkumise väljakuulutamist. Millal enampakkumine välja kuulutatakse, selle kohta annab vallavalitsus teada valla kodulehel poltsamaa.ee ja Põltsamaa
Valla Sõnumites.
Kersti Viggor

Foto Uuskasutuskeskus

27. märtsil kell 11–13
peatub Uuskasutuskeskuse kaubik Põltsamaa kultuurikeskuse
parklas, et vastu võtta
kodus üleliigseks
muutunud heas korras
asju. See on mugav
võimalus kodu lähedal
saata uuesti kasutusse
korralikud asjad, mis
on kasutult seisma jäänud ja võtavad asjatult
ruumi.

Vallavalitsus paneb enampakkumisele
Kannikese 3 hoonestusõiguse

Uuskasutuskeskus toetab suurperesid, koduta
jäänud inimesi, naiste
varjupaiku, loomade varjupaiku ning lisaks materjalide ja muude tarvilike
asjadega õpilasfirmasid,
kunstitudengeid ja käsitöölisi.

Raietööde tõttu on neljapäeval osa Lossi
tänavast suletud
Neljapäeval, 18. märtsil on Lossi tänav alates Vaga
Mamast kuni Tallinna mnt ristmikuni raietööde tõttu
liiklusele suletud. Ümbersõit mõõda Jaama ja Nurme
tänavat.
Ümbersõit on tähistatud liiklusmärkidega.
Aivar Aigro

Uuskasutuskeskus

teedespetsialist
tel 5918 0191

