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VALLAVALITSUSE teated

Ülevaade Põltsamaa valla arengust
2017–2021

Pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist
21. oktoobril 2017 tekkis nelja Põltsamaa piirkonna omavalitsuse ühinemisel
Põltsamaa vald. Allpool on loetletud olulisemad arengud, mis on vallas
toimunud esimese ühinemisjärgse nelja aasta jooksul:
 Kujundati vallavalitsuse struktuur, mida on nelja aasta jooksul korduvalt täpsustatud.
 Piirkondade lõikes on ühtlustatud omavalitsuse korraldust.
 Elanikkonna aktiivsel osalusel koostati valla arengukava. Alustati üldplaneeringu koostamist.
 Koostatud on mitmed alusanalüüsid, mis aitavad korraldada omavalitsuse tegevust (Põltsamaa rohestruktuuri analüüs, Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri
analüüs, Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs jms).
 Konkursiga loodi vallavalitsusele ametlik sümboolika
(lipp, vapp). Kohaturundusprojekti käigus loodi valla
kohaturundusliku kuvandi kontseptsioon ja logo.
 Vähese kasutajaskonna tõttu suleti Kalana teenuskeskus ja koliti valdav enamik vallavalitsuse personalist
Põltsamaa Lossi tn 9 hoonesse. Tegevust jätkab ka
Puurmani teenuskeskus.
 Toetuste taotlemiseks ja menetlemiseks võeti kasutusele e-menetluskeskkond SPOKU.
 Põltsamaa vallavalitsus osales 2018–2020 aktiivselt
peresõbraliku tööandja projektis ja pälvis 2020. aastal
peresõbraliku tööandja hõbetaseme.
 2019. aastal moodustati Põltsamaa noortevolikogu,
vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandev esinduskogu.
 Valla allasutuste teenindamiseks asutati Põltsamaa
Haldus, mille alla on tänaseks viidud haridusasutuste
köögi- ja majanduspersonal. Haridusasutuste toitlustamine koondati suurkööki.
 Korraldati ümber Põltsamaa valla raamatukogude ja
kultuuriasutuste võrk.
 Korraldati ümber Põltsamaa valla haridusvõrk.
 Likvideeriti valla sihtasutused. Põltsamaa muuseum
viidi üle Põltsamaa Vallavara alla.
 Algatati kaasava eelarve menetlus, mille toel on rajatud Põltsamaale välikorvpalliväljak, puhastatud Põltsamaa lossi vallikraav, rajatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde õuesõppe- ja puhkeala. 2020. aasta
kaasavat eelarvet kasutatakse lossitorni rekonstrueerimiseks.

 Suuremad investeeringuobjektid: Põltsamaa esmatasandi tervisekeskus (2019), Põltsamaa veelauakeskus WPark (valmis 2020), Põltsamaa Roosisaar (valmis 2021), Puurmani lasteaia Siilipesa rekonstrueerimine (valmib 2021), Põltsamaa Lille tn õppehoone
rekonstrueerimine (mitmes etapis 2020–2021), Põltsamaa uus lasteaed (valmib 2022), Põltsamaa uus hooldekodu (valmib 2022), Põltsamaa lossikompleksi rekonstrueerimine (valmib 2023).
 Ettevalmistusi on alustatud Põltsamaa muusikakooli
kolimiseks hariduslinnakusse.
 Jätkatud on Kuningamäe terviseradade arendamist:
rajati kõvakattega rullsuusarada (2020) ja mäesuusanõlv (2021).
 Valla erinevates piirkondades on jätkatud tänavavalgustuse rekonstrueerimist ja ning vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamist.
 Muudeti Puurmani veevärgi teenindajat, kelleks on
2021. aastast OÜ Põltsamaa Vesi.
 Tehtud on mitmeid tee-ehitustöid: uuendatud on
Pajusi mnt-d, Lossi tänavat (sh Põltsamaa ja Kaarlimõisa vahelist teelõiku), Tehase teed, Tartu mnt-d ja
Jõgeva mnt-d, Pargi tänavat jms. Valmis PõltsamaaAnnikvere kergliiklustee, kõvakatte sai Põltsamaa
kalmistu parkla. Uue pinnakatte on saanud üle 20
teelõigu Põltsamaa linnas, Adaveres, Lustiveres, Eskus, Pajusis ja Puurmanis. Remonditi Parvei, Sauna
ja Õpetajate sild. Valla toel sai korda Kursi rippsild.
 Valla ruumi on loodud mitmeid uusi valguslahendusi, sh uued jõulukaunistused, paigaldatud on uusi
istepinke.
 2021. aastal avati korteriühistute toetuse taotlusvoor.
 Lammutati mitmeid kolehooneid (nt K. A. Hermanni
tn 9, Puiatu külas endine külasaun, Esku ja Nõmavere
laudahooned jms).
 Põltsamaal avati lapsevanemate kogukondlik kooskäimise koht Perepesa, kooli juurde rajati rulapark.
Põltsamaa Vallavalitsus

Riik toetab ühisgümnaasiumi Lille tn
õppehoone rekonstrueerimist
Riigi Tugiteenuste
Keskus toetab Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
Lille tn õppehoone
parendamist 419 000
euroga.
Toetus võimaldab rekonstrueerida koolimaja küttesüsteemi, rajada hoonesse
soojatagastusega ventilatsioonisüsteem, rekonstrueerida sooja tarbevee
süsteem, paigaldada katusele päikesepaneelid ja
vahetada klassiruumide
praegused valgustid LEDvalgustite vastu.

Lille tn hoonet asutakse
rekonstrueerima avaliku
sektori hoonete energiatõhususe meetmest. Projekti kogumaksumus on 654
500 eurot, sellest 235 000
eurot on valla omaosalus.
Põltsamaa Vallavara
OÜ arendusjuhi Kristi
Klaose sõnul püüab vald
leida täiendavat raha, et
koolihoones saaks uuendada ka kogu hoone elektrisüsteemi, vahetada välja
vanad vee- ja kanalisatsioonitorud ning rajada
koolimajja täiendavaid
väikeklasse. „Samal ajal

Uued
õpilasliinid

on mõistlik koolimajas ära
teha ka kõik vajalikud remonditööd,» ütles Klaos.
Projekteerimistööd Lille tn õppehoone rekonstrueerimiseks algavad lähiajal. Suurem osa töödest
on plaanis ära teha 2022.
aasta I poolaastal.
2020. aastal õnnestus
energiatõhususe meetmest toetust saada ka Lille
tänava vanema õppehoone
ehitustöödeks, mis läksid
maksma ca 700 000 eurot
ja on tänaseks lõpusirgel.

1. septembrist lisandusid busside sõidugraafikusse mitmed õpilasliinid, mis hõlbustavad
laste kooliteed Põltsamaale. Rohkem infot
bussiliinide kohta leiad
valla veebilehelt www.
poltsamaa.ee.

Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Vallavalitsus

Ülevaade vallavalitsuse
31. augusti istungist
• Seati Põltsamaa linnas Uus tänava kinnisasjale,
Välja tänava kinnisasjale ja Jõgeva maantee kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti ASi kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on sidemaakaabli rajamine.
• Seati Põltsamaa linnas Uus tänava kinnisasjale ja
Välja tänava kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on
maakaabelliini rajamine.
• Lubati Adavere Põhikoolil moodustada 2021/2022.
õppeaastal lasteaias sobitusrühm. Sobitusrühmas
on vähem lapsi.
• Anti arvamus Põltsamaa valla arengukava 2040
lisa 1 eelnõu muudatusettepanekutele. Eelnõu avalikustamise ajal laekus kolm ettepanekut.
• Kinnitati Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve koostamise juhend.
• Nõustuti Väike-Kamari külas Kaarlimõisa tee 10
katastriüksuse jagamisega ja määrati uued kohaaadressid ning sihtotstarbed.
• Muudeti Laasme külas asuva Kursi jahilossi katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Laasme küla, Kursi suvemõis.
• Kooskõlastati Põltsamaa Muusikakooli töötajate
koosseis kuni 31. detsembrini 2021. Muudeti sekretär-noodihoidja töökoha suurust ning koosseisust
arvati välja majahoidja, kütja ja koristaja töökohad.
Muusikakooli koosseis on kokku 17,2 ametikohta.
• Moodustati vallavalitsuse alatine kuueliikmeline
Vallavara komisjon enampakkumiste tegemiseks,
vallavara võõrandamiseks, kasutusse andmiseks,
mahakandmiseks või pärandvara vastuvõtmiseks
arvamuse esitamiseks.
• Otsustati korraldada Põltsamaa-Esku jalgratta- ja
jalgtee ehitustööde I etapi tegemiseks konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlusega hange. Hanke tegemiseks moodustati 5-liikmeline ajutine komisjon.
• Lõpetati vallavara tasuta kasutamise leping poolte
kokkuleppel mittetulundusühinguga Tapiku Mõis
Tapiku külas Aru kinnistul asuva külamaja-raamatukogu-elamu hoone eluruumi nr 4 kasutamiseks.
• Otsustati maksta toetust kahe puudega inimese
eluruumi kohandamiseks.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa OTT-toiduturg
toimub 8. septembril
Põltsamaa OTT on loodud eesmärgiga viia kokku
kohalik tootja ja tarbija. Eeskätt soovime vahendada
teavet kohaliku toidu kohta, mida pakuvad Põltsamaa
piirkonna ettevõtjad või lihtsalt ettevõtlikud inimesed.
Järjekordne OTT-turg toimub Põltsamaa kultuurikeskuse juures kolmapäeval, 8. septembril kell 17–18.
Tänaseks on müüjaks registreerunud mitmeid pagareid, mesinikke, vuti- ja kanamunadega kauplejaid,
siirupivalmistajaid, liha- ja kalamüüjaid, aiasaaduste
pakkujaid jpt.
Põltsamaa Vallavalitsus

