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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa Vallavalitsus avab korteriühistute
toetuse taotlusvooru

Foto Raimo Metsamärt

Ülevaade vallavalitsuse
6. aprilli istungist

Kortermaja Põltsamaal. Foto on illustreeriv.

Toetamaks kortermajade õuealade korrastamist
ning korteriühistute omaalgatust ja koostööd
avas Põltsamaa Vallavalitsus 7. aprillil korteriühistute toetuse taotlusvooru.
Toetust saab taotleda:
• mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
• jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
• hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks
(k.a prügikonteinerite hoiustamise kohad);
• rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks
või parendamiseks;
• sõiduteede parendamiseks;

• kõnniteede rajamiseks ja parendamiseks;
• kortermaja puukuuri ehitamiseks või lammutamiseks;
• kinnistul asuvate kasutusest väljas olevate tehnorajatiste lammutamiseks.
Taotlusvoor on avatud 7. aprillist 16. maini 2021. Toetust
antakse kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte
rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta või 8000 eurot
ühistaotluse korral. Rohkem infot ja taotlusvormi leiab
valla kodulehel www.poltsamaa.ee
Kersti Viggor
arenguspetsialist
tel 5309 6850

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus
dokumendiregistrist.

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust
taotleda

1. aprillist avaneb
kohaliku omaalgatuse
programmi kevadvoor, kust kogukonna
arengusse panustavad
mittetulundusühingud
ja sihtasutused saavad
küsida oma tegevuseks
toetust.

Kohaliku omaalgatuse
programmiga soovib riik
aidata kaasa tugevate ja
omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimisele
ning püsimisele.
Toetust saavad taotleda
avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad

mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus
ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma
esitatud projekti kohta on
olenevalt tegevusest kuni
4000 eurot ning omafinantseering peab olema
10% projekti kogumaksumusest.
Taotlemine
toimub
elektrooniliselt e-toetuse
süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.
Jõgeva
maakon nas
korraldab taotlusvooru
Jõgevamaa Arendus- ja

Põltsamaa Vallavalitsus

Ettevõtluskeskus (JAEK).
Infopäev taotlejatele toimub 9. aprillil kella 14–18
Zoomi veebikeskkonnas.
Programmi dokumendid,
taotlemise juhendid ning
infopäevale registreerimine toimub JAEKi kodulehel.
Kersti Kurvits
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus
tel 520 8423

Need, kel on oma transport, võivad oksad ladustada Põltsamaa Halduse
ladustamisplatsidele, mis
asuvad Kuperjanovi tänaval veepuhastusjaama
juures või Kuningamäel
lumelauanõlva parkla kõr-

val. Palume sinna ladustada vaid puude ja põõsaste
oksi, muid jäätmeid sinna
ladustada ei tohi!
Neil, kes vajavad okste
äraveoks transporti, palume võtta ühendust Põltsamaa Halduse haldusjuhi
Kalevi Kauriga (tel 5308
0231). Põltsamaa Halduse
poolt korraldatud okste
äravedu maksab olenevalt
kogusest 10–12 eurot.
Põltsamaa Haldus

Foto pixabay.com

Mida teha aiatööde käigus tekkiva oksarisuga?
Põltsamaa Haldus pakub inimestele võimaluse vabaneda aiatööde
käigus tekkinud viljapuude ja -põõsaste
okstest.

1. Otsustati Põltsamaa valla teede 2021. a pindamistööde tegija leidmiseks korraldada avatud hankemenetlusega hange. Moodustati 5-liikmeline
ajutine komisjon, kuhu kuuluvad Kristi Klaos (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Aivar Aigro,
Ene Kivineem ja Loreida Küppas.
2. Kehtestati Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneering.
3. Anti Põltsamaa Haldusele nõusolek puiduhakkuri
Laski LS 150/30, koos sõiduauto haagise Paragan
Gapa registreerimismärgiga 719 YHT, võõrandamiseks enampakkumise korras. Enampakkumise
alghinnaks kinnitati 9000 eurot.
4. Otsustati võõrandada enampakkumise korras
Põltsamaa vallale kuuluv elektriauto Mitsubishi
Miev registreerimisnumbriga 594 BGN. Enampakkumise alghinnaks kinnitati 1500 eurot. Elektrooniline enampakkumine toimub www.osta.ee oksjonikeskkonnas.
5. Kinnitati Adavere alevikus asuva korteriomandi
Kuuse tn 5–8 enampakkumise tulemused. Edukaks tunnistati VaraPartner Kinnisvarabüroo OÜ
pakkumus summas 8138 eurot.
6. Kinnitati Vägari külas asuva korteriomandi Kooli
tee 4–5 enampakkumise tulemused. Edukaks tunnistati Silvara Haldus OÜ pakkumus summas 4880
eurot.
7. Toetati Baltania OÜ-le muudetud keskkonnaloa
väljastamist.

Põltsamaa Vallavalitsus liitus Bill.me
arveldusprogrammiga
Jätkates Põltsamaa valla e-teenuste arendamist,
laiendab vallavalitsus koostööd arveldusplatvormiga Bill.me.
Arveldusplatvorm võimaldab:
• saada igakuised arved
ühte kohta;
• saada online-ülevaade tasutud ja tasumata arvetest;
• vaadata arvete arhiivi;
• maksta arveid ühe klõpsuga, kasutades maksekaarti;
• maksta arveid automaatmaksega;
• edastada teavitusi ja vahetada infot.
Tänu vallavalitsuse ja arendusettevõtte Bill.me vahel
saavutatud kokkuleppele on registreerimine ja platvormi kasutamine tasuta. Teenustasu võetakse ainult
juhul, kui arve eest tasutakse maksekaardiga Bill.me
keskkonnas.
1. aprillist 2021 edastab Põltsamaa Vallavalitsus
arved Bill.me iseteeninduskeskkonda. Igale arve saaja e-mailile saadetakse unikaalne link kasutajakonto
registreerimiseks.
Täiendavat infot saab e-posti aadressil info.ee@bill.
me või telefonil 511 2552.
Põltsamaa Vallavalitsus

