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VALLAVALITSUSE teated

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022–2025
eelnõu avalikustamine

Foto Raimo Metsamärt

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 korraldusega avalikustati 9.–22. augustini valla veebilehel
Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 muutmise eelnõu (Põltsamaa valla eelarvestrateegia
2022–2025).
Ettepanekuid Põltsamaa valla eelarvestrateegia kohta koos põhjenduse ja väljaminekute katteallikaga saab esitada kuni 22. augustini 2021
Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@
poltsamaa.ee.
Eelnõu avalik arutelu toimub:
• Põltsamaa kultuurikeskuses 16. augustil 2021
kell 18,
• Puurmani rahvamajas 17. augustil 2021 kell 18.

Ülevaade vallavalitsuse
3. augusti istungist

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel poltsamaa.ee.
Põltsamaa Vallavalitsus

Suvine Põltsamaa.

Valimiskomisjon valis aseesimehe
Põltsamaa Valla
Valimiskomisjoni
9.08.2021 koosolekul
valiti valimiskomisjoni
aseesimeheks Merike
Sumla ja määrati valimiskomisjoni tööajad.
Komisjoni esimeheks
oli juba varem nimetatud vallasekretär Ene
Kivineem.
Põltsamaa valla valimiskomisjoni tööajad 17. oktoobril 2021 toimuva kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise korraldamiseks on:

• 18. august – 15. september 2021 (kaasa arvatud) tööpäeviti kell 9–12
ja 13–15;
• 7. ja 9. septembril 2021
kell 9–12 ja 13–18;
• alates 16. septembrist
2021 teisipäeviti kell
14–15.
Kandideerimiseks esitatavaid dokumente hakkab komisjon vastu võtma
Põltsamaa Vallavalitsuse
hoones Lossi tn 9 II korrusel vallasekretäri kabinetis
ja vajadusel I korrusel asu-

vas nõupidamiste ruumis.
Ka ndideeri m isdokumentide vastuvõtmise
juures on alati vähemalt
2 valimiskomisjoni liiget
vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Dokumentide
registreerimine toimub
valimiste infosüsteemis
(VIS).
Kandidaadid registreerib valla valimiskomisjon
hiljemalt 10. septembril
2021. Liisuheitmine kandidaatidele registreerimisnumbrite andmiseks
toimub 10. septembril 2021

kell 13 Põltsamaa Vallavalitsuse hoone (asukoht
Põltsamaa linn, Lossi tn
9) I korruse nõupidamiste
ruumis.
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Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
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Ülevaade vallavalitsuse 10. augusti istungist
• Seati sundvaldus Sulustvere külas Sulustvere kinnisasjale ja Juhani kinnisasjale Enefit Connect OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side õhuliini, sidekapi, mastide ja tõmmitsa ehitamine, talumine
ja majandamine.
• Otsustati anda ehitusettevõttele Tarrest LT OÜ rendile suur osa Viljandi mnt 3 kinnistul asuva administratiivhoone ruumidest. Ruume kasutatakse tööliste
majutamiseks projekti „Põltsamaa lossikompleksi külastuskeskkonna arendamine“ elluviimise käigus. Ettevõttega sõlmitakse vara kasutamise leping tähtajaga
31.03.2023, mida võib poolte kokkuleppel pikendada 1
kuu kaupa, kuid mitte kauemaks kui 31.08.2023. Renditasu on 1500 eurot/kuus. Renditasule lisanduvad
ehitise kasutamise kõrvalkulud vastavalt tarbimisele
(elekter, küte, vesi jms kommunaalkulud).
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Pikknurme
külas asuvale Mihkli kinnisasjale. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliini ehitamine, talumine
ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tõrve külas
asuvale Trofee kinnisasjale. Sundvalduse seadmise
eesmärk on 0,4 kV elektriõhukaabelliini ja puitmasti
ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses.

• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist
7000 eurot Pajusi piirdemüüri idapoolse külje taastamistööde lõpetamiseks. Piirdemüür paikneb mõlemal pool Pajusi külamaja ning alal, kus toimuvad
Põltsamaa valla mitmed suurüritused (nt Pajusi
mudajooks, Pajusi lõõtsa- ja masinapäev jms). Tegemist on valla oluliste maineüritustega, kus muuhulgas on vajalik tagada ohutus.
• Määrati Põltsamaa linnas Tehnika tn L3 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% transpordimaa. Varem
sihtotstarbeta maana määratletud katastriüksusel
asub Tehnika tänavat teenindav maa.
• Otsustati sõlmida Jahiseltsiga Ott kinnisasjade jahindusliku kasutamise leping 14 Põltsamaa vallale kuuluva kinnisasja kasutamiseks. Kinnisasjad
asuvad Aidu jahipiirkonnas ja need antakse jahiseltsile tasuta kasutada 31. maini 2031.
• Otsustati sõlmida Põltsamaa Jahiseltsiga kinnisasjade jahindusliku kasutamise leping 82 Põltsamaa
vallale kuuluva kinnisasja kasutamiseks. Kinnisasjad asuvad Põltsamaa jahipiirkonnas ja need antakse jahiseltsile tasuta kasutada 30. juunini 2031.
• Määrati Põltsamaa vallas asuvate ühissõidukipeatuste nimed järgmiselt: Nurga külas asuv Metskonna peatus nimetati ümber Valksaare peatuseks
ja Rõstla külas asuv Rõstla peatus nimetati ümber
Lagediku peatuseks.
• Otsustati väljastada FIE Laire Soomile kehtiva taksoveoloa alusel taksoveoteenuse osutamiseks talle
kuuluvale SEAT LEON-ile (riiklik registreerimismärk 436DCK) sõidukikaart.
• Määrati Põltsamaa valla valimiskomisjoni asukohaks Põltsamaa vallamajas paiknev vallasekretäri
kabinet (Põltsamaa linn, Lossi tänav 9, teine korrus).

Raamatukogust ja vallamajast saab abi
COVID-digitõendi loomisel ja printimisel

• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist
2100 eurot MTÜ-le Puurmani Eakate Selts Puurmani
sauna remondiks. Puurmani alevikus Jõgeva mnt 4
asuv saunahoone kuulub Põltsamaa vallale ja on antud tasuta kasutamiseks seltsile kuni 31.12.2028. MTÜ
sai kohaliku omaalgatuse programmi kevadisest
taotlusvoorust hoone fassaadi korrastamiseks, vihmaveesüsteemi paigaldamiseks ning pinnasetööde
tegemiseks toetust. Ehitusmaterjali hinnatõusu tõttu
kujunesid kavandatavad tööd esialgsest kallimaks.
Selleks, et kavandatud tööd saaksid tehtud täies mahus, otsustas MTÜ juhatus taotleda vallavalitsuselt
täiendavaid rahalisi vahendeid.
• Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 korralduse nr 2-3/2021/220 „Põltsamaa valla arengukava
2040 lisa 1 muutmise eelnõu avalikustamine“ punkti
3 ja sõnastati see järgmiselt: „3. Määrata avaliku arutelu ajaks ja kohaks Põltsamaa Kultuurikeskus 16. august kell 18 ja Puurmani rahvamaja 17. augustil 2021
kell 18.“ Varem oli avaliku arutelu paigaks Puurmanis määratud teenuskeskus.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
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9. augustist kehtivad nii sise- kui ka välitingimustes toimuvatele sündmustele piirangud ja
osalejatelt võidakse nõuda COVID-19 vaktsineerimistõendit, tõendit haiguse läbipõdemise
või negatiivse testi tulemuse kohta.
Vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset koroonatesti saab tõendada patsiendiportaalist digilugu.ee
saadava tõendiga.
Kui teil puudub võimalus tõendit välja trükkida,
siis saab nõu ja abi Põltsamaa vallamajast ja valla raamatukogudest.
Võtke palun kaasa ID-kaart ja ID-kaardi paroolid.
Oluline on teada, et ilma kehtivate sertifikaatideta ei
saa ID-kaarti elektrooniliste toimingute tegemiseks
kasutada, näiteks ei saa sisse logida digilugu.ee lehele. ID-kaarti sertifikaatide uuendamiseks palun pöörduge Politsei- ja Piirivalveameti Jõgeva teenindusse
Suur 1, 48306 Jõgeva.
Vaktsineerimistõendi printimine on tasuta.
Vaktsineeritust saab tõendada ka paberkandjal
vaktsineerimispassiga, mille väljastab vaktsiini teinud tervishoiutöötaja. Veenduge, et passi on kantud
kõik tehtud vaktsiinidoosid.
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