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VALLAVALITSUSE teated

Foto Raimo Metsamärt

Vallavalitsus avalikustas bussipeatuste nimede
määramise eelnõu

Vallavalitsus soovib määrata Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt:

Põltsamaa bussijaam.
Foto on illustreeriv.

Põltsamaa vallas Vitsjärve ja Esku külades on
bussipeatused, millele on nimed määramata.
Peatus.ee lehel on mõlemas asukohas olevate bussipeatuste nimedeks märgitud Sillaotsa. Selguse huvides on
vajalik määrata erinevates külades asuvatele bussipeatustele erinevad nimed.
Vastavalt kohanimeseadusele on ühissõidukipeatustele kohanimede määramine kohustuslik. Põltsamaa vallas on see reguleeritud määrusega „Kohanime
määramise kord“. Määrusest lähtudes tuleb kohanime
määramise korralduse eelnõu avalikustada vähemalt 15
päeva enne lõpliku otsuse tegemist Põltsamaa valla veebilehel ja kohalikus lehes.

jrk nr

küla/alevik

peatuse nimi

stop-kood

1

Vitsjärve küla

Silla

8490101-1

2

Vitsjärve küla

Silla

8490102-1

3

Esku küla

Sillaotsa

4990047-1

4

Esku küla

Sillaotsa

4990048-1

Bussipeatuste asukohtade plaanid ja korralduse eelnõu täistekst on kättesaadavad Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid
eelnõule saab esitada 30. maini Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel (Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti
aadressil info@poltsamaa.ee.
Kätlin Põdra
maaspetsialist
tel 5197 6577

Aadressita isikud saavad riigilt meeldetuletuse
Rahvastikuregistris
on ligi 30 000 inimest,
kelle elukohaks märgitud aadress on selle
omaniku taotlusel lõpetatud ja kellele ei ole
uut elukohta registris
märgitud.
Suur osa neist inimestest
saavad mai esimesel poolel
siseministeeriumilt e-kirjaga üleskutse rahvastikuregistris oma elukoha and-

meid uuendada. Teavituse
saavad inimesed, kellel on
rahvastikuregistris olemas kehtiv e-posti aadress
ja kes pole varem sarnast
meeldetuletust saanud.
Ruumi omaniku taotlusel lõpetatud elukohaga
inimesi on rahvastikuregistris praegu ca 29 000,
kellest ca 12 500 on Euroopa Liidu kodanikud, kes
võivad omakorda olla ka

Eestist lahkunud. Elukoha aadressi olemasolu ja
õigsus rahvastikuregistris
on olulised, sest just seal
kajastuvad elukohaandmed võetakse aluseks elukohast sõltuvate avalike
teenuste ja toetuste määramisel. Näiteks sõltuvad
sellest tasuta ühistranspordi kasutamise võimalus, erinevad sotsiaaltoetused või hüvitised ning

lasteaiakoha taotlemine.
Palume kõigil üle vaadata ning vajaduse korral
uuendada oma elukoha- ja
kontaktandmed rahvastikuregistris.
Ülle Kirsimägi
rahvastikutoimingute
spetsialist
tel 5326 7889

rohkem rõõmu ja sisemist
tasakaalu, toimub suur osa
meie tööst looduskeskkonnas ning just sel eesmärgil
kaasame ka teraapialoomi.”
Seni on MTÜ Loodusmeel pakkunud rehabi-

Küsimustik Puurmani piirkonna elanikele
Konsultatsiooniettevõte CIVITTA kutsub Puurmani piirkonna elanikke osalema küsitluses,
mis kogub arvamusi nende haldusreformijärgse
elukorraduse kohta.
Küsitlus on osaks sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsist, mida volikogu vajab selleks, et menetleda Puurmani
elanike ettepanekut halduspiiride muutmise kohta.
Endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade
ning Puurmani aleviku elanikud tegid 21.01.2021 ettepaneku algatada menetlus vallavolikogu otsuse vastuvõtmiseks, et muuta valla halduspiire ning anda mainitud
külad ja alevik üle Tartu valla koosseisu Tartumaal.
Küsitlusele on võimalik vastata veebis https://bit.
ly/3f83pcz või kirjalikult Puurmani teenuskeskuses või
Puurmani raamatukogus. Vastamise tähtaeg on 20. mai.
Küsitluse tulemused avaldatakse valla veebilehel.
Põltsamaa Vallavalitsus

litatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid eelkõige
Järvamaal Paides ja Türil, aga ka Koordi Külas.
Põltsamaal alustab ühing
teenuse osutamist esialgu
mõnel korral kuus aadressil Lossi 47.

• Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldust nr 2-3/2021/83. Tööülesannete ümberjagamise tõttu arengu- ja planeerimisosakonnas
muudeti korteriühistute toetuse hindamiskomisjoni koosseisu ja määrati komisjoni esimeheks arenguspetsialist Loreida Küppas.
• Seati Põltsamaa linnas Lossi tn 42 katastriüksusele
sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse
seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega maakaabelliini ning elektriliitumiskilbi rajamine.
• Seati Põltsamaa linnas asuvale Lille tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliini
ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
• Nõustuti Uuevälja külas Ratso katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Pajusi külas Tamme katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Võhmanõmme külas Kivira katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Kablakülas Hansu katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Pikendati puudega isiku eluruumi kohandamiseks
eraldatud toetuse kasutamise tähtaega ühe aasta
võrra.
• Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide
eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

MTÜ Loodusmeel alustab rehabilitatsiooniteenuse
osutamist Põltsamaal
„Meie jaoks on oluline
iga kliendi puhul mõista
tervikpilti ning toetada
sellest lähtuvalt tema toimetulekut igapäevaelu
tegevustega,” ütles ühingu
sotsiaaltöötaja Kristi Zibo.
„Et tuua inimese ellu

Ülevaade vallavalitsuse
11. mai istungist

Rohkem infot leiab aadressilt www.loodusmeel.
ee. Vajadusel võib ka helistada telefoninumbrile 506
6765 või kirjutada aadressile info@loodusmeel.ee.

Vallavalitsus kuulutab välja Põltsamaa
uue lasteaia nimekonkursi
Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja nimekonkursi hiljemalt 2022. aasta juunis valmivale
uuele Põltsamaa linna lasteaiale.
Konkursil osalemiseks palume huvilistel sisestada
oma ettepanek hiljemalt 25. mail aadressile https://
forms.office.com/r/EiRe7200ap. Palume lisada ka
kontaktandmed, et saaksime huvitavamate nimede
esitajaid tänada vallavalitsuse meenetega.
Rohkem infot konkursi kohta jagab lasteaia juhataja Annika Madisson (tel 58650527).
Kuni 300 last mahutav Põltsamaa linna uus lasteaed hakkab paiknema endise Põltsamaa lauluväljaku
alal Kuuse 19 kinnistul. Hoonekompleksi rajamine
läheb maksma ligi 3,6 miljonit eurot ja seda ehitab
Mapri Ehitus OÜ.
Põltsamaa Vallavalitsus

Kaitseliit võõrandab Utsali lasketiiru
rekonstrueerimiseks raieõiguse
Kaitseliidule kuulub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Jürikülas Lodumetsa kinnisasi
(61102:004:0013, pindala 5,48 ha). Nimetatud
kinnisasjal paikneb Kaitseliidu Jõgeva maleva
Utsali lasketiir, mida on plaanis rekonstrueerida.
Rekonstrueeritaval maa-alal kasvab 1,2 ha ulatuses
mets, mis ehitusprojekti kohaselt kuulub raadamisele.
Käesolevaga soovin leida töövõtja, kes teeks lasketiiru maa-alal, ehitusprojektiga
raadamisele kuuluvas osas, kasvava metsa raie, sh raiutava
materjali ja raiejäätmete äraveo. Kinnistule on Keskkonnaameti otsusega kinnitatud
metsateatis (registrikanne nr
50000479503).
Töövõtjaga sõlmitakse
raieõiguse ja metsamaterjali
võõrandamise leping.
Küsimuste ja lisamaterjalide vajaduse korral helistage: Kaidi Veemees,
tel 53054819.
Kaidi Veemees
KLPS kinnisvaraosakonna spetsialist

