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VALLAVALITSUSE teated

Kes võiks olla Põltsamaa valla aukodaniku ja
teenetemärgi kandidaat?
Ettepanekuid võivad esitada kõik. Ettepanek esitatakse
kinnises ümbrikus märgusõnaga „aukodanik” või „teenetemärk” hiljemalt 3. jaanuariks 2022 Põltsamaa valla
kantseleisse Lossi tn 9, Põltsamaa.
Ettepanekus peavad sisalduma:
• Aukodaniku või teenetemärgi kandidaadi nimi.
• Aukodaniku nimetuse või teenetemärgi omistamise
põhjendus.
• Kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed,
ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.
Põltsamaa valla antav aunimetus „Põltsamaa valla
aukodanik” on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis
omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa
vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest
või vallapoolse erilise austusavaldusena.
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast
pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavale füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma
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Vallavalitsus ootab ettepanekuid Põltsamaa valla
aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide kohta.

Põltsamaa Vallavolikogu
II koosseisu 3. istung
toimub 9. detsembril

paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise
saavutusega.
Esitatud kandidaadid vaatab läbi vallavolikogu ajutine komisjon, mis kinnitatakse vallavolikogu detsembrikuu istungil. Tunnustuse saajad kinnitab vallavolikogu.
Aukodanikunimetused ja teenetemärgid antakse üle
Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul 2022. aasta veebruaris.
Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 3. istung toimub
neljapäeval, 9. detsembril 2021 algusega kell 16 Põltsamaa Kultuurikeskuses.
Päevakorra projekt
1. Põltsamaa Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev.
2. Põltsamaa Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine. Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev.
3. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti
Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku. Ettekandja vallavolikogu esimees Reet
Alev.
4. Vallavanema, abivallavanema ja vallavalitsuse
liikmete kõrvaltegevused. Ettekandja vallavolikogu esimees Reet Alev.
5. Vallavalitsuse informatsioon. Ettekandja vallavanem Karro Külanurm.

tel 510 5889

Arvestades COVIDi olukorda Põltsamaal ning enda
ja teiste tervise kaitseks palume istungile kaasa võtta
COVID-19-tõendi või teha enne istungit kiirtest ning
istungil kanda maski. Tagame testi tegemise võimaluse kohapeal. Testi tegemiseks palume varuda aega
ja tulla kohale vähemalt 15 minutit varem.

muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmise otsuse eelnõuga.
Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.
Nõustuti Kõrkkülas Alevi katastriüksuse jagamisega
vastavalt jagamise skeemile ja määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Mõhküla külas Koidu katastriüksuse jagamisega vastavalt jagamise skeemile skeemile ja määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Väike-Kamari külas Haaviku katastriüksuse ja Vana-Haaviku katastriüksuse piiride muutmisega vastavalt katastriüksuste piiride muutmise
skeemile.
Seati Põltsamaa linnas Jaama tänav L3 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse
seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks
elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
Seati Põltsamaa linnas Õnne tänav kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini,
jaotuskilbi ja liitumiskilbi ehitamiseks, talumiseks ja
majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
Seati Kadaka tee kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV
pingega elektrimaakaabelliini ja 2-kohalise liitumiskilbi ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.
Seati Põltsamaa linnas Allika tänav L1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse
seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega elektrikaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks, talumiseks ja majandamiseks elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatuses.

vallavolikogu esimees

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 30. novembri
istungist

Reet Alev

• Kinnitati riigihanke „Põltsamaa valla talihoole
2021–2025” tulemused. Edukaks tunnistati järgmised pakkumused:
º I piirkonnas (Adavere) Merix OÜ, tunnihind
65 eurot ilma käibemaksuta.
º II piirkonnas (Aidu) OÜ Moreen, tunnihind 57
eurot ilma käibemaksuta.
º III piirkonnas (Esku) Sillaotsa Agro OÜ, tunnihind 78 eurot ilma käibemaksuta.
º IV piirkonnas (Kamari-Umbusi) AS TREV-2
Grupp, tunnihind 79,80 eurot ilma käibemaksuta.
º VI piirkonnas (Mällikvere-Annikvere) AS
TREV-2 Grupp, tunnihind 79,80 eurot ilma
käibemaksuta.
º VIII piirkonnas (Puurmani) OÜ Astelmari,
tunnihind 69 eurot ilma käibemaksuta.
• V piirkonna (Lustivere) ja VII piirkonna (Pajusi)
puhul ületasid pakkumused valla rahalisi võimalusi ja nendele piirkondadele korraldatakse uus
hange.
• Kinnitati enampakkumise „Vallavara võõrandamine” (Kooli tee 4-11, Põdra tee 8-4 Vägari külas)
tulemused. Edukaks tunnistati osaühing S.A.CITO
pakkumus summaga 7700 eurot, millega võõrandatakse pakkujale Vägari külas asuv korteriomand
Kooli tee 4-11.
• Moodustati Põltsamaa Vallavalitsuse alatine 9-liikmeline komisjon mittetulundusliku tegevuse toetamise ettepanekute tegemiseks. Komisjon kinnitati järgmises koosseisus: Reet Alev (komisjoni
esimees), Janne Karu, Riina Paluoja, Margus Metsma, Sigrid Maansoo, Jako Jaagu, Helina Amur, Liia
Lust, Merike Sumla.
• Otsustati kutsuda Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogust Põltsamaa valla esindajana tagasi Andres Vään ja Ulvi Punapart.
Põltsamaa valla esindajateks sihtasutuse nõukogus nimetati vallavanem Karro Külanurm ja abivallavanem Kristi Klaos.
• Nõustuti Keskkonnaameti koostatud OÜ Luige
Kivi (registrikood 11045230) Sopimetsa lubjakivikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa JÕGM-029

•
•

•

•

•

•

•

•

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

Uuest aastast teenindatakse Jõgeva PPA
teenindussaalis kliente kolmel päeval
nädalas

Alates 3. jaanuarist 2022 teenindatakse PPA Jõgeva
teeninduses kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja
reedeti kell 9-17. Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis jätkuvalt kasutada digikioskit, misjärel saab
dokumenditaotluse esitada iseteeninduses.
Dokumendi taotlemiseks tuleb esmalt minna veebiaadressile iseteenindus.politsei.ee. Nõuetekohase
foto, allkirjanäidise ja sõrmejälgede olemasolul saab
dokumendi taotleda vaid paari hiireklikiga.
„Juhul, kui foto, allkiri või sõrmejäljed puuduvad,
saab need tasuta anda teenindussaali digikioskis,
mida saab kasutada igal tööpäeval. Digikioskist liiguvad andmed automaatselt iseteenindusse, kus enda
arvutist või nutiseadmest uuesti sisse logides saab dokumenditaotluse esitada,» rääkis Lõuna prefektuuri
teenindustalituse juhataja Angela Kahar.
PPA kaugem eesmärk on iseteenindust ja digikioskite kasutamist aina enam soodustada. Jõgevamaal
kasutab kõikidest dokumenditaotlejatest iseteenindust ligi 35% inimestest. Dokumendi taotlemine iseteeninduses on viis eurot soodsam kui teenindusletis.
Politsei iseteeninduses saab lisaks passi ja ID-kaardi taotlemisele aktiveerida ka mobiili-ID, taotleda elamisloakaarti ja välismaalase passi, taotleda relvaluba,
taotleda E-residendi digi-ID ning registreerida välismaalase lühiajalist töötamist.
Politsei- ja Piirivalveamet

