Neljapäev, 15. aprill 2021

5

VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa valla heakorrakuu kestab 10. maini
Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskirjast
tulenevalt kuulutab
Põltsamaa Vallavalitsus välja heakorrakuu,
mis kestab 10. aprillist
10. maini 2021.
Põltsamaa linnas, Puurmani, Kamari ja Adavere
alevikus ning tiheasustusaladel on heakorrakuul
lubatud kuivade okste ja
lehtede põletamine, kui

see on kooskõlastatud
kinnistu ning puhastusala
naabritega. Märga kulu ja
lehti ning sammalt põletada ei tohi!
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud aasta ringi,
v.a siis, kui on kehtestatud tuletegemise keeld.
Tuletegemise koht peab
paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või

põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast, tuld tohib teha
tuulevaikse ilmaga ja sellega ei tohi häirida naabreid.
Lõkkekoht peab vastama
tuleohutust reguleerivate
õigusaktide nõuetele.
Kui ilmaolud võimaldavad, korraldab vallavalitsus heakorrakuu lõpus
Põltsamaa linnas ja vajaduse korral alevikes taas
põletamiseks kõlbmatute

haljastusjäätmete (puulehtede, sambla ja kuluheina)
äraveo. Kogumisringide
võimalikust toimumisest
ja graafikust teatame eraldi.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

Kultuuriminister
Anneli Ott kinnitas
tänavuse regionaalsete
tervisespordikeskuste väljaarendamise
toetuse saajad. Teiste
hulgas eraldas riik 40
000 eurot Kuningamäe
terviseradade arendamiseks.
Ühtekokku sai tänavu toetust 23 eri maakondades
asuvat tervisespordikeskust 600 000 euro ulatuses.
Toetuse abil aidatakse
välja ehitada üle-eestiline
mitmekülgne liikumisharrastust võimaldavate
regionaalsete tervisespor-

dikeskuste võrgustik. Toetusperioodi lõpuks peavad
toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud valgustatud liikumisrajad ja
loodud kunstlume tootmise võimekus.
Toetus on osaks toetusmeetmest, mis hõlmab
aastaid 2019–2022 ja millest on Kuningamäe arenduseks eraldatud ka varasemalt 40 000 eurot aastas.
Lisaks riigile panustab
Kuningamäe arendusse
sama summaga igal aastal
ka Põltsamaa vald.
„Viimane hea talvehooaeg tõestas, et tervise-

Suusaradade ehitus
käib täie hooga.
Veebruar 2020.

spordikeskused on inimeste seas populaarsed.
Seda näitas ka spordisõprade rohkus korrastatud
ja valgustatud suusaradadel,” ütles minister.

Foto Raimo Metsamärt

Riik eraldas Kuningamäe terviseradade arenduseks
40 000 eurot

Tervisespordikeskustele ja kultuuriministeeriumile on partneriks olnud
SA Eesti Terviserajad.
Põltsamaa Vallavalitsus

Vallavalitsus avalikustas liikluspinnale kohanime
määramise eelnõu
Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 liikluspinnale kohanime määramise korralduse eelnõu koos asendiplaanidega 8. aprillil 2021 valla veebilehel www.poltsamaa.ee ja ajalehes
Põltsamaa Valla Sõnumid.
Kohanime soovitakse määrata Mällikvere külas asuvale erateele, mis kulgeb Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuvast parklast Poldri teeni.
Korralduse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine” ning Salu tee asendiplaan on avaldatud valla
veebilehel www.poltsamaa.ee

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab esitada 30. aprillini Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel
(Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti aadressil info@
poltsamaa.ee.
Kätlin Põdra
maaspetsialist
tel 5197 6577

Planeeringuteated
Vallavalitsus kehtestas Kuuse tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu
Põltsamaa Vallavalitsus kehtestas 6. aprillil
korraldusega nr 2-3/2021/94 Kuuse tn 19 ja selle
lähiala detailplaneeringu.
Kuuse tn 19 kinnistu omanik ja planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa Vallavalitsus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 7 hektarit.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on lasteaia
hoone, haljastuse ja selle juurde kuuluva infrastruktuuri planeerimine. Planeeringuga määratakse
maakasutus, hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääs
avaliku kasutusega tänavalt, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad ja servituudialad ning moodustatakse krundid. Lisaks nähakse ette olemasolevate
kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine.

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp
OÜ. Detailplaneering ei muuda kehtivat Põltsamaa
linna üldplaneeringut. Planeeringulahenduse elluviimiseks seatud tingimuste järgimisel ei ole järgnevate
projekteerimis- ja ehitustegevustega ette näha negatiivseid mõjusid sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale.
Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringuga saab
tutvuda Põltsamaa valla veebilehel.
Kersti Viggor
arenguspetsialist
tel 5309 6850

Ülevaade vallavalitsuse
13. aprilli istungist
1. Seoses vähenenud õppemahuga vähendati tagasiulatuvalt ajavahemiku 01.01.-31.03.2021 eest Põltsamaa Muusikakooli õpilaste õppetasusid. Õppetasusid vähendatakse individuaalselt muusikakooli
poolt raamatupidamisele esitatud nimekirjade alusel. Eelkoolis käivatele õpilastele ei arvestata 2021.
aasta aprillikuu eest grupitundide õppetasu. I ja II
klassi õpilastele põhiõppe (ilma lisapillita) õppetasu arvestatakse 2021. aasta aprillis 34 eurot kuus,
sest distantsõppe tingimustes ei toimu rütmikatunde.
2. Vabastati tagasiulatuvalt ajavahemikul 11.03.25.04.2021 valla lasteaedades mitte käinud laps
kohatasu maksmisest. Samuti vabastatakse lapsevanema avalduse alusel kohatasu maksmisest Lustivere Põhikooli lasteaias, Lasteaias MARI või Põltsamaa Lasteaias Tõruke suvekuudel (juuni, juuli,
august) mittekäiv laps.
3. Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest toetust mittetulundusühingutele järgmiselt: MTÜ
Jõgevamaa Represseeritud tegevustoetus – 500 eurot, MTÜ Põltsamaa Kodanik (Põltsamaa kohvikute päev) ürituse korraldamise toetus – 2000 eurot ja
MTÜ Musica Sacra (kirikukontsert) ürituse korraldamise toetus – 200 eurot.
4. Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 8250 eurot Põltsamaa valla halduspiiride
muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi
koostamiseks. Analüüsi aluseks on Puurmani piirkonna külade ja aleviku elanike ettepanek muuta Põltsamaa valla halduspiire ja anda piirkond
üle Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu. Analüüsi valmimise tähtaeg on hiljemalt
31.05.2021.
5. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega
hange Põltsamaa linnas Pika tänava rekonstrueerimistööde tegija leidmiseks. Samuti moodustati
5-liikmeline hankekomisjon, kuhu kuuluvad Kristi Klaos (komisjoni esimees), Mark Liivamägi, Aivar Aigro, Ene Kivineem ja Loreida Küppas.
6. Seati Põltsamaa linnas Sepa tänava kinnisasjale,
Tuleviku tänav L2 kinnisasjale, Kaare tänava kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti ASi kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on sidemaakaablite rajamine.
7. Muudeti Põltsamaa linnas asuva Jõgeva mnt 28
katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Paju tn 2. Samuti
muudeti Põltsamaa linnas asuva Jõgeva mnt 26a
katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Jõgeva mnt 28.
8. Nõustuti Tõrenurme külas Vähi katastriüksuse
jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning
sihtotstarbed.
9. Nõustuti Kursi külas Tuule katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
10. Nõustuti Lebavere külas Möldre katastriüksuse
jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning
sihtotstarbed.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

