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VALLAVALITSUSE teated

Otsime detsembrikuu fotot. Osale fotojahis!
Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja 12
etapist koosneva fotokonkursi „Kodukoha
aarded“ ning kutsub
kõiki huvilisi märkama
ja jäädvustama neid
tahke Põltsamaa valla
elust, mis jäävad meil
ühel või teisel põhjusel sageli kahe silma
vahele.
Konkursi eesmärk on leida üles need hetked, mis
teevad meie kodukohast
maailma kõige erilisema
ja armsama paiga.
Esimesel etapil otsime kõige toredamat ja
erilisemat detsembrikuu
fotot. Saada oma pilt 5.
jaanuariks 2022 aadressile meedia@poltsamaa.ee.
Iga osaleja kohta ootame
kuni 5 fotot. Lisa nimi ja
fotoallkiri. Konkursi täpsemad tingimused leiab

valla veebilehelt www.
poltsamaa.ee.
Konkurss „Kodukoha
aarded“ on 12-etapiline,
iga etapp kestab ühe kuu.
Vallavalitsus ootab just sel
kuul pildistatud fotosid.
Iga kuu võistlustööd tuleb
saata meile järgmise kuu
5. kuupäevaks (detsemb-

rikuu fotod 5. jaanuariks
2022, jaanuarikuu fotod
5. veebruariks 2022 jne).
Iga kuu vahvamaid fotosid autasustame meenetega. Lisaks osalevad
kõik aasta jooksul saadetud fotod võistlusel, kus
töid hindab vallavalitsuse
poolt moodustatud žürii.

Parimaid fotosid ja nende
autoreid tunnustame siis
juba kopsakamate auhindadega.
Kutsume kõiki kaasa
lööma!
Raivo Suni
kommunikatsiooni- ja
turundusspetsialist
Tel 5648 0215

Põltsamaa vald sai 236 000 eurot investeeringutoetust
Omavalitsustele 2021. aasta riigi lisaeelarvega ette
nähtud 30 miljoni euro
suurusest COVID-19 investeeringutoetusest said
raha kokku 178 omavalitsuste objekti. Teiste hulgas
toetab riik Põltsamaa uue
lasteaia mänguväljaku
projekteerimist ja ehitamist ning Põltsamaa valla
tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustöid.
Põltsamaa lasteaia rühmade mänguväljakute,
liikluslinnaku, miniarena,

ronimislinnaku, tunnetusja madalseiklusraja rajamiseks eraldas riik kokku 198
481 eurot ja valla tänavavavalgustuse 3. etapi projekteerimis-ehitustöödeks 37
519 eurot.
„Rõõm on näha, et omavalitsused on võimalusest
tublilt kinni haaranud ja
toetusraha igati otstarbekalt kasutanud,“ ütles
riigihalduse minister Jaak
Aab. „Kuna iga vald või
linn otsustas piirsumma
ulatuses ise, milleks riigilt

toetust küsitakse, sai selle
raha kiiresti suunata vajalike objektide kordategemiseks.“
Omavalitsused said
projektide nimekirju esitada 1. detsembrini. Toetuse saamise eelduseks
oli tööde tegijaga lepingu
sõlmimine, toetusalused
objektid peavad valmis
saama hiljemalt 2022. aasta lõpuks.
Investeeringutoetuse
30 miljonist eurost arvestati igale omavalitsusele

toetuse piirsumma. Baassuurus omavalitsuse kohta
oli 50 000 eurot, ülejäänud
osa jagunes elanike arvu
alusel. Toetuse miinimumsuuruseks projekti kohta
arvestati 30 000 eurot, väikesaartel 10 000 eurot.
Valitsus kinnitas investeeringutoetuste põhimõtted käesoleva aasta
aprillis, toetus töötati välja eesmärgiga edendada
piirkondades kohalikku
tööhõivet ja majandust.
Põltsamaa Vallavalitsus

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 14. detsembri istungist
• Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee rajamiseks seati
riigile kuuluvale kahele Põltsamaa-Võhma tee äärsele
kinnisasjale isiklik kasutusõigus Põltsamaa valla kasuks.

Ülevaade Põltsamaa
Vallavolikogu 9. detsembri
istungist
Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 3. istung toimus
9. detsembril Põltsamaa kultuurikeskuses. Kohal oli
17 volikogu liiget, puudus 4.
• Valiti vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed
ja aseesimehed ning kinnitati komisjonide koosseisud. Komisjonide koosseisud on:
º Hariduskomisjon – esimees Merle Mölder, aseesimees Merle Karuks. Liikmed Sigrid Maansoo; Karmen Maikalu; Ene Külanurm; Helen
Žukovits; Keili Koort; Kaspar Käärsoo; Toomas
Tõnts; Taimi Lutsar.
º Sotsiaalkomisjon – esimees Merle Mölder, aseesimees Tõnis Tõntsu. Liikmed Kersti Juhandi;
Piibe Haab; Inge Rosenberg; Merike Kask; Kaisa
Saluste; Kalev Pikver; Helgi Žukovitš.
º Kultuuri- ja spordikomisjon - esimees Indrek
Eensalu, aseesimees Margus Metsma. Liikmed
Sven Rümmel; Raik Matekainen; Triin Kodusaar; Kersti Pook; Inge Rosenberg; Enno Paatsi;
Terje Kiipus; Rutt Tänav.
º Majanduskomisjon – esimees Sigrid Maansoo,
aseesimees Andres Vään. Liikmed Märt Tõnson; Lembit Paal; Aivo Saar; Aulis Kaju; Peeter
Peussa; Rauno Kuus; Helje Tamme; Ülle Rebane.
º Kogukonnakomisjon - esimees Liia Lust, aseesimees Tõnu Pärtel. Liikmed Villu Sinimets;
Inge Rosenberg; Sirle Koorts; Evi Rohtla; Indrek Lainemäe; Merli Sild; Eve Miljand; Merike
Kask; Henri Uusküla; Varje Andruse; Jüri Siirmäe; Meeli Lehtla; Merike Sumla; Eda Kasar;
Maimu Kelder; Erkki Keldo; Janne Karu; Samuel
Axel Maikalu.
• Põltsamaa valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul nimetati Reet Alev ja
Karro Külanurm (asendajad Eve Miljand ja Kristi
Klaos). Põltsamaa valla esindajaks Eesti Linnade ja
Valdade Liidu volikogus nimetati Karro Külanurm
(asendaja Kristi Klaos).
• Lubati vallavanemal, abivallavanemal ja vallavalitsuse liikmetel kõrvaltegevusena tegutseda erinevates organisatsioonides, kus nad on olnud seni
tegevad.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 30. detsembril
algusega kell 16 Puurmani lossis.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja
protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.

• Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist eraldati
asendushooldusteenuse katmiseks 30 000 eurot. Teenust saavad kaks Põltsamaa valla last.

kuus) ja vabaõppes 2544 eurot aastas (212 eurot kuus).
• Kinnitati Põltsamaa valla koolieelsetes lasteasutustes
2022. aastaks majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 5580 eurot aastas
(465 eurot kuus) ja tasandusrühma puhul 8928 eurot
aastas (744 eurot kuus).
• Tunnistati nurjunuks ja lõpetati Vägari külas Põdra
tee 8-4 asuva korteriomandi võõrandamise enampakkumine. Otsustati korraldada uus elektrooniline
enampakkumine alghinnaga 5000 eurot.
• Muudeti Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvet valla ja
selle allasutuste eelarvete piires.
• Delegeeriti hajaasustuse programmist tulenevad
ülesanded vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile, kel
on edaspidi õigus kiita heaks või tagasi lükata toetuse
kasutamise aruandeid.
• Kiideti heaks mitmed hajaasustuse programmi projekti aruanded.

• Kinnitati Põltsamaa valla koolides 2022. aastaks õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks
1848 eurot aastas (154 eurot kuus).

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda alates homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus
dokumendiregistris.

• Kinnitati 2022. aastaks Põltsamaa Muusikakooli põhiõppes õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3180 eurot aastas (265 eurot

Kui buss väljub Jõgevalt või sõidab Jõgevale põhja
suunast (nt Õuna, Kurista, Põltsamaa poolt), siis on
kasutusel Aia tänava peatused Pae ja Aia. Kui buss
suundub lõuna suunas või tuleb sealt (nt Eristvere,
Siimusti, Tartu poolt), siis kasutab ta jätkuvalt Suurel tänaval asuvaid Kooli ja Uku peatusi. On ka väike
erand, liin 150A, mis kasutab Eristvere suunas liikumiseks Suure tänava peatusi, kuid tagasi Jõgevale sõidab Aia tänava kaudu, sest buss peatub Piiri peatuses.
Bussigraafikute ajakohase info leiab Jõgevamaa
Ühistranspordikeskuse kodulehelt.

Põltsamaa Vallavalitsus

Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

• Kehtestati Põltsamaa Halduse poolt osutatavate teenuste hinnakiri, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist
2022.
• Kinnitati riigihanke „Elektrienergia ostmine 2022“
tulemused. Hanke eesmärgiks oli sõlmida hankeleping eduka pakkujaga elektrienergia ostmiseks 2022.
aastaks Põltsamaa Vallavalitsusele, hallatavatele asutustele, valla sihtasutustele ja valla osalusega osaühingule. Hanke tingimustele vastas kaks ettevõtet.
Edukaks tunnistati INTER RAO Eesti OÜ pakkumus
(1,3 eurot käibemaksuta + Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna börsihind (eurot/MWh)).
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Põltsamaa-Jõgeva bussid peatuvad Jõgeval
Aia tänava uutes peatustes
Alates 20. detsembrist peatuvad Jõgeval Aia
tänaval Pae ja Aia uutes bussipeatustes 18
Jõgeva maakonna bussiliini.

Kristjan Noormägi
tel 5388 0540

