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Neljapäev, 17. juuni 2021

VALLAVALITSUSE teated

Ülevaade vallavalitsuse
15. juuni istungist

Vallavalitsus tänab tublisid noorteühendusi ja
noorsootöötajaid
Aktiivne noorteühing 2021 –
Põltsamaa kodutütarde rühm

Särav noorsootöötaja 2021 –
Kati Mikk, Põltsamaa kodutütarde rühmavanem

2019. aastast tegutsev Põltsamaa kodutütarde rühm oli
mullu aktiivne nii rühma-, ringkonna- kui ka vabariiklikul tasandil. Rühm pälvis Jõgevamaa tegusaima rühma
tiitli aasta pärl 2020, mis anti üle kodutütarde aastapäeva
pidulikul üritusel.
Ühenduses on võimalus sisustada oma vaba aega
põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tegevuste kaudu
omandatakse vajalikud oskused kodanikuks kasvamisel
ja iseseisvaks hakkamasaamiseks isamaalise kasvatustöö kaudu. Ka lapsevanematel on rühma töös tähtis roll
tähtpäevade tähistamisel ja noorte toetamisel.

Kati on olnud Põltsamaa rühma eestvedaja alates 2019.
aastast. Ta teeb oma tööd pühendunult ja südamega, olles väga koostööaldis organiseerima toredaid tegevusi
erinevatel üritustel. Rühma juhina väärtustab ta huvi
kodumaa ja looduse vastu ning innustab noori iseseisvalt hakkama saama. Tänu särasilmsele Katile valitseb
rühmas väga hea meeskonnatöö.
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist
tel 5394 3940

Vald toetas kaheksa korteriühistu parendustöid
Põltsamaa Vallavalitsus
korraldas 7. aprillist 16.
maini korteriühistute toetamise taotlusvooru, mille
eesmärk on kortermajade
õuealade korrastamine
ning korteriühistute omaalgatuse ja koostöö suurendamine. Toetuse määr
on kuni 40% tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot
ühe taotleja või 8000 eurot
ühistaotluse kohta.
Tähtajaks esitati kaheksa taotlust kogusummas 18
601,36 eurot. Kuna eelarves oli korteriühistute toetuseks ette nähtud 20 000
eurot, siis otsustas vallavalitsus rahuldada kõik taotlused soovitud summas.
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Toetused jagunesid järgmiselt:

Jrk
nr

KÜ nimi

Teostatavad tööd

Toetuse
summa

1

Põltsamaa linn, Tartu mnt 8,
Tartu mnt 8b korteriühistu

Prügimaja rajamine ja jalgrattarestide paigaldamine

1416,00

2

Põltsamaa linn, Tartu mnt 2,
Tartu mnt 4, Tartu mnt 6
korteriühistu

Sissesõidutee ja õuealade
teekatte uuendamine

4000,00

3

Põltsamaa linn, Ringtee tn 14
korteriühistu

Parkla laiendus ning jäätmeveo
tingimuste täitmine

1000,00

4

Adavere alevik, Kase 2
korteriühistu

Majaesise parkla ja sõidutee
parendamine

673,20

5

Põltsamaa linn, Eha tn 4
korteriühistu

Sissesõidutee parendamine

912,00

6

Põltsamaa linn, Ringtee 6
korteriühistu

Parkla laiendus

860,16

7

Põltsamaa linn, Õuna tn 2A,
(Õuna tn 2B, Marja 5, 5A, 5B)
korteriühistu

Õuna tn-Marja tn sõidutee
rekonstrueerimine

8000,00

Põltsamaa linn, Pajusi mnt 41
korteriühistu

Tänava (sõidutee)-parkla
renoveerimine

1740,00
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• Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liige Egle Oja andis informatsiooni riigihangete „Kamari veekeskuse kaablipargi rajamise I etapp: kahemastiline
kaabli süsteem” ja „Põltsamaa veelauapargi mänguväljaku rajamine” kohta.
• Anti nõusolek kinnisasjaga piirneva maaüksuse
erastamiseks (Tehnika 42b/1, Tehnika 42c/1, Tehnika 42d/1).
• Seati Põltsamaa linnas Lossi tn 3a, Lossi tänav L3,
Viljandi maantee ja Jõeääre kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ ja Elektrilevi OÜ kasuks.
Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabelliini ja sidekappide ning elektrimaakaabelliini
ja jaotus- ja liitumiskilpide rajamine, mis on osaks
tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojektist.
• Seati Põltsamaa linnas Allika tänav ja Allika tänav
L1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliinide ning jaotus- ja liitumiskilpide rajamine, mis
on osaks tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojektist.
• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist
21 000 eurot Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille
tn õppehoonete ja õpilaselamu kaugküttesõlme rekonstrueerimiseks ja välisuste elektriliste lukkude
ja kaardilugerite paigaldamiseks.
• Kinnitati riigihanke „Põltsamaa linna tänavate
aastaringne hooldus aastatel 2021–2026” tulemused. Pakkumuse esitasid viis ettevõtet. Edukaks
tunnistati Fortikus Eesti OÜ (kaaspakkuja GT4U
EESTI OÜ) pakkumus summas 699 000 eurot.
• Vaadati läbi vallavolikogu õigusaktide eelnõud.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda homsest Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus
dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Miks Põltsamaa valla pargid on niitmata?

Põltsamaa vallas ringi sõites selgus, et linnas, alevikes ja
külakeskustes leidub maju, kus pole üldse maja numbrit
või on see osavasti ära peidetud.
Majanumbri olemasolu tagab, et külalised leiavad teie
maja üles. Külalised saavad õige aadressi leidmisega küll
kuidagi hakkama, kuid paraku tuleb mõistatamismängu
mängida ka politseil, kiirabil ja päästeametil. Operatiivteenistuste kohale jõudmisel on iga sekund kallis. Sellepärast on väga oluline, et majanumber oleks alati nähtav
ja lihtsalt märgatav.
Koduaia koristamise ja korrastamise käigus oleks
otstarbekas üle vaadata, kas majal on ikka number olemas, ja kui on, siis võiks kontrollida, kas see ka tänavale
paistab (ka suvisel ajal, kui puud on lehtes). Tihti on nii,
et number on küll olemas, aga see on kas liiga väike või
paigaldatud äärmiselt halba kohta. Eramajade omanik
peaks mõtlema autojuhi seisukohast, kuhu maja number
panna. Juhul, kui maja asub sügaval aias, pole maja seinal olev number tänaval sõitvasse autosse näha. Sellisel
juhul on number mõistlik paigutada näiteks väravale.
Põltsamaa vallas kehtivate heakorraeeskirjade kohaselt on ehitise omaniku kohustus tagada maja numbri
olemasolu hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piiridel, kindlustades selle nähtavuse ka pimedal ajal.
Kaja Kesküla
järelevalvespetsialist
tel 505 9363

Päikeseelektrijaama
projekteerimistingimuste avalikustamine
Foto on illustratiivne

Kas sinu majal on majanumber?

Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab Põltsamaa linnas
Tallinna mnt 1 katastriüksusele planeeritud päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise eelnõu.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
vallamajas ja valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab
avalikustamise ajal esitada Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel (Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti
aadressile info@poltsamaa.ee.
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on
30.06.2021 kell 15.
Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
(tel 5308 1082, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee).
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Vallavalitsuse ja Põltsamaa Halduse poole on pöördunud mitmed inimesed, kes on juhtinud tähelepanu
niitmata parkidele ja haljasaladele. On’s vikat nüri või
niiduki bensiin otsas? Ei, see on teadlik valik.
Suurem osa meie parkidest on looduskaitse all ja
seal kehtivad raierahuga sarnased reeglid. See tähendab, et poollooduslike koosluste liigilise mitmekesisuse säilitamiseks ei tohi neid 1. juulini niita. Iseäranis suure heateo saame sellega teha mesilastele ja
kimalastele, kelle elupaigad on intensiivne põllumajandus linnaga piirnevatel aladel hävitanud.
Ka Põltsamaa valla rohetaristu analüüs soovitab
niitmist veidi rahulikumalt võtta ja piirduda suvekuudel vaid mõne üksiku niidukorraga.
„Looduslike ja poollooduslike alade arendamisel
ning hoidmisel tuleks säilitada nende alade looduslik toimimine, hoides hooldusvajadust minimaalsena,» soovitab analüüs. „Võimalusel tuleks kaaluda
traditsiooniliste maastikuhooldusvõtete kasutamist,
sh linnakarjanduse kasutamise võimalusi niitude ja
rohumaade hooldamisel.»
Lisaks taimedele ja putukatele oleme võitjad ka
meie ise. Tekib vähem niidukitest põhjustatud mürareostust ja heitgaase. Hoiame kokku raha, mis kulub nudiniitmisel kütusele.
Ain Valu
keskkonnaspetsialist
tel 509 8517

