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VALLAVALITSUSE teated
Ülevaade vallavolikogu
25. märtsi istungist

2021. aastal arendab transpordiamet teedevõrku
253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarvevahenditest ja 48 miljonit välisvahenditest.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimus
25. märtsil Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil
osales 18 volikogu liiget, puudus 5. Istungi päevakorras oli 13 punkti.

Foto Raimo Metsamärt

Transpordiamet kavandab Põltsamaa valda
mitmeid teetöid

Põltsamaa vallas on 2021. aastal plaanis järgmised teetööd:
• taastatakse teekate Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maanteel km 111,295–127,761;
• ehitatakse uus kate järgmistel teelõikudel: AdavereRutikvere km 0,07–1,332 ja Pajusi- Loopre km 1,955–
5,128;
• remonditakse kruusateed järgmistel teelõikudel:
Rõstla-Paenasti km 3,046–4,63, Neanurme-Umbusi
km 1,267–6,944 ja Tammiku-Pööra km 0,952–4,438;
• rajatakse Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee äärde km 128–132 Annikvere-Neanurme jalgtee.
Transpordiamet

Kannikese tn 3 hoonestusõiguse enampakkumine
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab 05.04.18.04.20201 enampakkumise tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Põltsamaa vallale kuuluvale Kannikese tn 3 hoonestamata kinnistule
(registriosa number 2273035, katastritunnus
61701:001:0006, elamumaa 100%, pindala 1300
m²).
Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõiguse aastatasu, alghinnaga 80 eurot aastas.
Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud
ümbrikus märgusõnaga „Hoonestusõigus” Põltsamaa
Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

Pakkumises peab sisalduma:
• pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
• nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
• hoonestusõiguse omandamisõiguse aastatasu pakkumuse summa;
• vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.
Rohkem infot jagavad Mark Liivamägi (tel 5308 1082) või
Kersti Viggor (tel 5309 6850).
Põltsamaa Vallavalitsus

Ülevaade vallavalitsuse 30. märtsi istungist
1. Lubati sulgeda Esku-Kamari Kooli lasteaiarühmad
ajutiselt kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikul 05.07–
30.07.2021.
2. Kinnitati Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseis
alates 01.09.2021. Vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastu
otsuse, millega 1. septembrist 2021 alustab õppe- ja
kasvatustegevust Põltsamaa valla munitsipaalasutus
Põltsamaa Valla Lasteaed. Lasteaia õppekohad on
Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus,
Vägari külas, Esku külas, Lustivere külas ja Pisisaare
külas. Põltsamaa Valla Lasteaia koosseisus on kokku
94,5 ametikohta.
3. Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate koosseis alates 01.09.2021. Vallavolikogu võttis 17.12.2020
vastu otsuse, millega 31.08.2021 lõpetab iseseisva
asutusena tegevuse Puurmani Lasteaed Siilipesa ja
see liidetakse Puurmani Mõisakooliga. 1. septembrist 2021 alustab õppe- ja kasvatustegevust Puurmani
Mõisakool ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikoolina. Pärast muudatust on Puurmani Mõisakoolis
29,25 ametikohta.
4. Kooskõlastati Puurmani Mõisakooli töötajate koosseis 01.04.-31.08.2021. Vallavalitsus viis 2020. aastal
Põltsamaa Halduse koosseisu Puurmani Mõisakooli
maja perenaise ametikoha. Tänaseks on ilmnenud,
et eelmainitud ametikoht ei haaku siiski Põltsamaa
Halduse tegevuse eesmärkidega, tema tööülesanded
on seotud suures osas Puurmani lossi kui hoonega ja
haakuvad kooli tegemistega. Puurmani Mõisakooli
direktor esitas taotluse ennistada töökoht Puurmani
Mõisakooli töötajate koosseisu teenindus- ja majandusjuhi nime all. Põltsamaa Haldus on ümberkorraldusega nõus ning töökoha palgavahendid tõstetakse

Põltsamaa Halduse eelarvest Puurmani Mõisakooli
eelarvesse.
5. Kooskõlastati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.09.2021. Vallavolikogu võttis
17.12.2020 vastu otsuse, millega 1. septembrist 2021
on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekohad Põltsamaa linnas (2 õppekohta), Adavere alevikus, Vägari
külas ja Lustivere külas. Esku-Kamari Kooli ja Pisisaare Algkooli kooliosad suletakse. Pärast muudatust
on Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 120,25 ametikohta
6. Kehtestati korteriühistute toetuse taotlemiseks vormid.
7. Moodustati vallavalitsuse ajutine 5-liikmeline komisjon korteriühistute toetuse taotluste läbivaatamiseks
ja tulemuste hindamiseks. Komisjoni kuuluvad Kersti Viggor (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Ain
Valu, Aivar Aigro ja Kaja Kesküla.
8. Seati Põltsamaa linnas asuvale Kalevipoja kinnisasjale sundvaldus Põltsamaa Vesi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on olemasoleva veetoru ja
isevoolse reoveekanalisatsioonitoru talumine ja majandamine veetoru ja kanalisatsioonitoru kaitsevööndi ulatuses. Sundvalduse alaks määratakse 2 meetrit
toru teljest mõlemale poole.
9. Nõustuti Annikvere külas Kupa katastriüksuse ja Kupari katastriüksuse liitmisega.
10. Määrati mitmete Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda alates homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus
dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

1. Kinnitati Puurmani Mõisakooli põhimäärus.
2. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrust nr 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud”.
3. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 määrust nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus”.
4. Põltsamaa valla uus heakorraeeskiri jäi vastu võtmata, kuna ei saanud vastuvõtmiseks vajalikku
volikogu koosseisu häälteenamust.
5. Kinnitati Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja
Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2021–2032.
6. Riigihalduse ministri 22.02.2018. aasta määruses
nr 14 „Hajaasustuse programm” kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele (v.a § 11 nimetatud komisjoni ülesanded). Komisjoni ülesanded delegeeriti
volikogu maaelukomisjonile.
7. Huvikooli seaduse kohaselt peab kooli pidaja, st
vallavolikogu, kehtestama kooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja korra. See ülesanne delegeeriti
Põltsamaa Vallavalitsusele.
8. Otsustati anda Lustivere külas Rahu tee 6 korteriühistule tasuta kasutada Lustivere külas Lustivere
staadioni osa ligikaudse pindalaga 3000 m² maakütte torustiku ehitamiseks.
9. Otsustati anda nõusolek Põltsamaa Vallavara OÜle Kamari järve ääres oleva kinnistu registriosa
9008950 (katastritunnus 61601:001:0631, Ranna,
pindala 17 931 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) koormava hoonestusõiguse osaliseks
võõrandamiseks Meretuule Invest OÜ-le. Võõrandatava mõttelise osa suurus on 12 570 m².
10. Otsustati esitada taotlus Põltsamaa linnas Lille tänav 2 koolihoone energiatõhususe parandamiseks
ning garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 360 000 eurot.
11. Otsustati esitada taotlus Põltsamaa linnas Veski tänav 3 asuva raamatukogu hoone energiatõhususe
parandamiseks ning garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kuni 201 000 eurot.
12. Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmeks
kinnitati Liia Lust.
13. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni
vallavalitsuse tegevuse kohta.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi
tel 5883 9110

