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VALLAVALITSUSE teated
Ülevaade Põltsamaa
Vallavalitsuse
7. septembri istungist

Esimesest septembrist on Põltsamaa
Vallavalitsusel uus maaspetsialist –
Merike Parbus. Saame tuttavaks!

• Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist
50 870 eurot Puurmani lasteaia Siilipesa täiendavate elektritööde tegemiseks. Elektritööde põhiprojekti koostamisel juhtis töövõtja tähelepanu asjaolule, et olemasolevad kaablid tuleb täies mahus
asendada halogeenivabade kaablite vastu. Kuna
hankija ei olnud sellest tööst hanke koostamisel
teadlik, kallines elektrisüsteemi uuendamine esialgsega võrreldes 50 867,64 eurot.
• Tapiku Külade Seltsile anti 1. septembrini 2031 tasuta kasutusse Tapiku külas Aru kinnistul asuvast
külamaja-raamatukogu-elamu hoonest ruum nr 4
üldpinnaga 77 m² ja ruum nr 5 üldpinnaga 43,9 m².
• Otsustati korraldada hankemenetlus Põltsamaa
linnas Lille tn 2 õppehoone ehitusprojekti (eelprojekt) koostamiseks. Moodustati 5-liikmeline ajutine hankekomisjon, kuhu kuuluvad Põltsamaa
Vallavara OÜ arendusjuht Kristi Klaos (esimees),
majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor, majandusspetsialist Arvo Pennonen ja jurist.
• Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist eraldati
2000 eurot Kursi Maarja-Eliisabeti kiriku remondiks. Tööde käigus renoveeritakse kiriku maanteepoolsed aknaraamid ja peauks, mille kogumaksumus on 17 000 eurot. Kirik palus vallavalitsusel
eraldada tööde tegemiseks 2000 eurot.
• Nõustuti Vägari külas Kase katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
• Otsustati korraldada Põltsamaa valla varude, põhivara ja väheväärtusliku kuluinventari aastainventuur. Inventuuri tegemise eest vastutavateks
isikuteks määrati ametiasutuses vallavanem ja
hallatavates asutustes asutuste juhid. Valla põhivara, vallavalitsuse varude ja väheväärtusliku
kuluinventari inventuuri tegemiseks moodustati
komisjon koosseisus Elle Kuuse, Kersti Viggor ja
Arvo Pennonen.
• Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi
taotluse rahuldamise otsus.
• Otsustati maksta toetust puudega isiku eluruumi
kohandamiseks.

Merike, räägi natuke endast. Mida tegid enne
maaspetsialistiks kandideerimist?
Lõpetasin 1994. aastal Eesti Põllumajandusülikooli
veemajanduse erialal. Hiljem õppisin veel Viljandi
Kutseõppekeskuses, kus
omandasin IT-tugiisiku
kutse. 2021. aasta augustini töötasin Lõuna prefektuuris uurijana. Hobideks
on reisimine ja raamatute
lugemine, mõlemad hobid
pakuvad võimalust avastada meie imelist maailma.
Kui palju oled varem
maatoimingutega kokku
puutunud?
Põllumajandusülikoolis
õppides sain ka põhjalikud teadmised maakorraldusest. Töö politseis on
andnud väga hea arusaama menetlusdokumentide
koostamise põhimõtetest.
Laias laastus on mul päris hea ettekujutus sellest,
mida töö endast kujutab.
Pean ennast heaks suht-

Foto erakogu

Saame tuttavaks!
Merike Parbus, maaspetsialist
lejaks ja kohanejaks. Kui
miski tundub esialgu võõras, siis seda kompenseerib
uudishimu ja valmisolek
teha asjad endale kiiresti
selgeks.
Millised on Sinu peamised tööülesanded?
Põltsamaa Vallavalitsuses
on minu peamisteks tööülesanneteks maakorraldustoimingud. See tähendab näiteks kinnisasja või
selle osa ümberkruntimist,
piiride muutmisi, kinnisasjade liitmisi ja lahutamisi. Lisaks lahendan ka
maareformist tulenevaid
küsimusi maade erastamisel, riigimaale hoonestusõiguse ja korteriomandi
seadmisel, kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa väljaselgitamisel ja maade
munitsipaliseerimisel. Samuti korraldan koha-aadresside muutmist, korrastamist ja uute aadresside
ja kohanimede määramist.
Neid teemasid on veelgi,
nii et tööpõld on päris lai.

Merike Parbus

Mida peab tegema meie
valla elanik, kel on mureks maakorralduslikud
küsimused?
Kinnisasjaga maakorralduslike toimingute tegemiseks tuleb omanikul
esitada Põltsamaa Vallavalitsusele avaldus e-mailile
info@poltsamaa.ee. Ja muidugi, kui on küsimusi, he-

listage või kirjutage mulle.
Minu telefon on 51976577
ja e-posti aadress merike.
parbus@poltsamaa.ee.
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja
turundusspetsialist
tel 5648 0215

Põltsamaa austab
18. septembril
olümpiasangareid

KOPi sügisvoor ootab
1. oktoobriks vabaühenduste
taotlusi

Laupäeval, 18. septembril kell 12 avatakse Põltsamaal
Sõpruse pargi olümpiaskulptuuril kuldse epeenaiskonna nimegraveeringud.
Tokyos olümpiakulla võitnud Katrina Lehise,
Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Irina Embrichi nimed
jäädvustatakse 2004. aastal püstitatud Tauno Kangro monumentaalskulptuuri „Tee Olümposele“ kõige
kõrgemale ehk kullasambale. Individuaalse pronksmedali võitnud Katrina Lehise nimi raiutakse lisaks
ka pronksisambale.
Skulptuuri teeb maailmas ainulaadseks see, et sellele on jäädvustatud kõigi Eesti olümpamedalistide
nimed.
Pärast nimegraveeringute avamist istutab kuldne
epeenaiskond parki nimelise tamme ja lehise.
Tänusündmust korraldavad Põltsamaa Vallavalitsus ja SA Põltsamaa Sport. Olümpiasangarite austamisele on oodatud kõik huvilised.
Sõpruse park asub Põltsamaal Tallinna-Tartu
maantee kõrval. Selle rajas 1973. aastal Ants Paju.
Skulptuurid, mälestuskivid ja nimelised puud on
kujundanud pargi hindamatu väärtusega ajaloo- ja
kultuurilooliseks objektiks.

Alates 1. septembrist saab hakata elektroonses toetuste
keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee esitama taotlusi
kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru.
Vabaühendused saavad küsida toetust projektidele,
mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele. Toetatakse
tegevusi kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste tõstmiseks, kogukonnatunde tugevdamiseks ja tõhusamaks
koostööks. Samuti kogukonna ühistegevuseks vajalike
vahendite ja seadmete soetamist, avalikus kasutuses olevate ruumide remonti, objektide rajamist ja kogukonnateenuste arendamist. KOPi sügisvoorus on maakonna
projektidele toetust jagada kokku 20 974 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada hiljemalt
1. oktoobriks kella 16.30. Taotlus tuleb täita ja esitada
elektrooniliselt etoetus.struktuurifondid.ee veebikeskkonnas.
Infopäev taotlejatele toimub 10. septembril 2021 kell
14–18 Zoomi veebikeskkonnas. Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse
keskkonnas. Infopäeval osalemiseks helista tel 520 8423,
kirjuta e- kiri kersti@jaek.ee.

Põltsamaa Vallavalitsus

Kersti Kurvits
kodanikuühenduste konsultant
JAEK

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega
tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.
Põltsamaa Vallavalitsus

Ega tali taeva jää, täpsusta
lumelükkamise teenust!
2021. aastal lõppes kolme aasta pikkune lumelükkamise leping. Valla elanike paremaks teenindamiseks
soovime täpsustada ja üle kontrollida kinnistute omanikud, kes soovivad lumelükkamise teenust järgneva
lepinguperioodi jooksul (2021–2025).
Esialgses lumelükkamise nimekirjas on kõik kinnistud, kel on aastaringne prügiveoleping ja kelle
elukohaks rahvastikuregistri järgi on antud kinnistu.
Kõigil, kes soovivad lumelükkamise teenust muuta
või täpsustada, palume võtta ühendust valla teedespetsialisti Aivar Aigroga (tel 59180191, e-post aivar.
aigro@poltsamaa.ee).
Valla veebilehelt www.poltsamaa.ee leiate infot ka
selle kohta, millistel tingimustel tehakse tasuta lumetõrjet.
Aivar Aigro
teedespetsialist
tel 5918 0191

