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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaal algasid Roosisaare
ümberehitustööd

Põltsamaa Vallavolikogu
I koosseisu 43. istung

Tööde käigus muudetakse vähesel määral saart
läbiva tee trajektoori, tee
ehitatakse kitsamaks ja
kaetakse tänavakividega.
Saare keskele rajatakse
väike amfiteater, kus on
võimalik nautida vaadet
jõele ning korraldada tulevikus vabaõhukontserte. Lisaks paigaldatakse
saarele väliinstrumentidega muusikanurk ja interaktiivne mänguväljak
MEMO.
Saarele istutatakse 1800
uut roosiistikut. Jõele rajatakse purskkaev, milleks
annetas raha MTÜ Kogemise Rada.
Roosisaare ümberehituseks korraldasid Põltsamaa Vallavalitsus ja Põlt-

Foto Raimo Metsamärt

Sel nädalal alustas
Warren Teed OÜ Roosisaare ümberehitust,
mille tulemusena saab
Põltsamaa linn 95. sünnipäevaks omanäolise
ja tänapäevase linnasüdame.

samaa Vallavara eelmisel
aastal riigihanke, mille
võitis Warren Teed OÜ.
Tööd lähevad maksma ligi
377 000 eurot, millest 272
000 eurot pärineb mitmesugustest toetustest ja 104
600 eurot tuleb omaosalusena valla eelarvest.
Summadele lisandub käibemaks.
Lisaks paigaldatakse
Roosisaarele uued valgus-

tid, mis on osa KIK tänavavalgustuse uuendamise
projektist.
Uuenenud Roosisaar on
plaanis avada hiljemalt 30.
juuniks, Põltsamaa linnaõiguste saamise 95. aastapäevaks.
Roosisaare ümberehitus
on Põltsamaa linnasüdame arendamise esimeseks
etapiks. Teise etapi käigus
on plaanis Carl Schmidti

Maja taha paiknevale tänavale rajada uus Põltsamaa
linna turg ning kolmanda
etapina seotakse ära turu
tänav, Roosisaar ja kultuurikeskuse esine.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Ümberehituse käigus ehitatakse õppeklassideks
välja 1930ndatel rajatud
koolimaja pööningukorrus ning muudetakse teise

korruse ruumiplaneeringut. Samuti parandatakse
hoone energiatõhusust, et
see vääriks energiamärgist A praeguse D asemel.
Tööd valmivad 2021. aasta
septembriks.
Ehitustööd lähevad
maksma umbes 650
000 eurot, millest valla omaosalus on 186 000
eurot. Ülejäänud tuleb
Euroopa Liidu energiatõhususe meetmest ja CO-

VID-19 riiklikust toetusmeetmest.
Õppehoone 1. korrus
jääb Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kasutusse.
Põltsamaa Muusikakool alustas tegevust 1959.
aastal kunagise Leihbergi
kaubamaja teisel korrusel
Lossi tn 7. Samas hoones on
kool tegutsenud tänaseni.
Põltsamaa vallale kuulub
hoonest 7/15. Kuna hoone
on amortiseerunud ja kaa-

Päevakorras
1. Puurmani Mõisakooli põhimäärus
2. Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse 67
„Põltsamaa Muusikakooli õppetasud” muutmine
3. Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 määruse nr 22
„Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus” muutmine
4. Põltsamaa valla heakorraeeskiri
5. Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme
küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2021–2032
6. Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete
delegeerimine
7. Huvikooli seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
8. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine
9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
10. Põltsamaa linnas Lille tn 2 koolihoone energiatõhususe meetmesse taotluse esitamine
11. Põltsamaa linnas Veski tn 3 raamatukoguhoone
energiatõhususe meetmesse taotluse esitamine
12. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu muutmine
13. Vallavalitsuse informatsioon
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

Vald alustas muusikakoolile uute ruumide ehitamist
Vallavalitsus sõlmis lepingu OÜga 3 SELTSIMEEST, kes alustas sel
nädalal ümberehitustöid Põltsamaal Lille tn
2/4 õppehoones. Tööde
lõppedes on plaanis
sinna kolida Põltsamaa
Muusikakool.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega kell 16
Microsoft Teamsi keskkonnas.

somandi rekonstrueerimiseks ei ole vallal võimalik
toetust hankida, otsustas
vallavalitsus rajada muusikakoolile uued ruumid
hariduslinnakusse.
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
tel 529 4510

Järgmisel nädalal algab Põltsamaal
Pargi tn rekonstrueerimine

Maa-amet pakub Põltsamaa vallas
enampakkumisel kasutamiseks maad

Esmaspäeval, 29. märtsil alustatakse Põltsamaa linnas Pargi tänaval tänavakatte freesimistöödega. Töid
alustatakse Lossi tänava poolt ja ümbersõit on korraldatud Jaama ja Vahe tänavate kaudu. Palume järgida
muutunud liikluskorraldust.
Pargi tänava elanikele ja ettevõtetele tagatakse
juurdepääs.
Töid teeb OÜ Nordpont.
Pargi tänava rekonstrueerimine lõpeb 1. juuliks
2021.
Vallavalitsus palub mõistvat suhtumist ebamugavuse pärast, mida põhjustab tee-ehitus.

Maa-amet korraldab enampakkumise, et anda põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised Põltsamaa
vallas asuvad kinnisasjad:
Altnurga küla, Pedja, katastriüksuse tunnus
61801:001:0202, pindala 10.11 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (100%)
Pikknurme küla, Kangro, katastriüksuse tunnus
61102:003:0018, pindala 32.96 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa (100%)
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee

Aivar Aigro

Kätlin Põdra

teedespetsialist

maaspetsialist

tel 5918 0191

tel 5197 6577

Ülevaade vallavalitsuse
23. märtsi istungist
1. Nõustuti Põltsamaa linnas Lossi tn 7 kinnisasja (registriosa nr 2598435, katastritunnus 61701:008:0016)
kaasomandi lõpetamisega ja korteriomandite moodustamisega ning volitati abivallavanem Karro
Külanurme esindama Põltsamaa valda notariaalsete toimingute tegemisel. Lossi tn 7 kinnisasjast
7/15 kuulub Põltsamaa vallale ja 8/15 eraisikule.
Selleks, et omanikel oleks lihtsam endale kuuluvat
vara kasutada ja käsutada, on omanikud pidanud
läbirääkimisi kaasomandi lõpetamiseks. Hoone
eripäradest tulenevalt on seal võimalik ja mõistlik
moodustada 3 korteriomandit, millest 1 hakkab
kuuluma Põltsamaa vallale ja 2 eraisikule.
2. Otsustati korraldada hange Põltsamaa linna tänavate aastaringse hoolduse teenuse osutajate leidmiseks ning moodustati hanke tegemiseks 5-liikmeline ajutine komisjon. Komisjoni kuuluvad: Kristi
Klaos (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Aivar
Aigro, Ene Kivineem, Loreida Küppas.
3. Otsustati korraldada hange Põltsamaa linnas asuva Tööstuse tee ning Pauastvere külas asuvate
Töökoja harutee ja Töökoja tee rekonstrueerimistööde tegija leidmiseks ning moodustati hanke tegemiseks 5-liikmeline ajutine komisjon. Komisjoni
kuuluvad: Kristi Klaos (komisjoni esimees), Mark
Liivamägi, Aivar Aigro, Ene Kivineem, Loreida
Küppas.
4. Muudeti huvihariduse ja huvitegevuse kava. Seoses riigi poolt eraldatud huvihariduse ja -tegevuse
toetussumma vähenemisega 29 428 euro võrra, oli
vaja muuta ja kinnitada uus huvitegevuse kava.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

