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Kaasfinantseeringu kinnitamine
Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu (edaspidi ÜVK) rekonstrueerimine on
Põltsamaa valla ühinemislepingu järgne investeering. Pikknurme küla tiheasustusala asub
keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080 kinnitatud reoveekogumisalal (muudetud
15.02.2019 nr 1-2/19/131). Reoveekogumisala suurus on 8,8 ha ning reostuskoormus 10 ie
(inimekvivalenti). ÜVK süsteemide arendamine ja toimimise tagamine on kohaliku omavalitsuse
kohustus. Olemasolevad süsteemid on täielikult amortiseerunud, reovee puhastust ei toimu, joogivee
kvaliteet on teadmata ning määramata on ÜVK teenuse osutaja ehk vee-ettevõtja. Vajalik on välja
ehitada toimiv ning keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele vastav süsteem.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist on võimalik taotleda investeeringute
jaoks toetust. Põltsamaa Vallavalitsuse ja Põltsamaa Vesi OÜ poolt on kaalutud erinevaid
tehnoloogilisi alternatiive ning koostatud tehnoloogiline projekt. Pikknurme küla ÜVK süsteemide
uuendamise maksumus on tehnoloogilise projekti kalkulatsioonide kohaselt ca 395 000 eurot, millest
omafinantseering ca 150 000 eurot.
Taristu arendajaks jääb 100% Põltsamaa valla omandis olev vee-ettevõte Põltsamaa Vesi OÜ, kuid
investeeringu omaosalus tuleb katta valla eelarvest. See tuleneb osanike lepingust, mille kohaselt
taristu rajamisel piirkonnas, mis asub reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000
inimekvivalendi, kannab vastava investeeringu kulud kohalik omavalitsus.
Seega tuleb projektitaotluse positiivse otsuse korral vahendid ette näha valla eelarvest. Investeeringu
elluviimine on plaanitud 2021.-2022. aasta jooksul.

Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel
otsustab laenu või muu rahalise kohustuse võtmise volikogu juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves või eelarvestrateegias. Pikknurme küla ÜVK investeeringut ei ole hetkel kavandatud ei
eelarvestrateegias ega ka 2021. aasta eelarves, kuna selgusetu on olnud selle maksumus,
finantseerimise allikas ja tehnoloogilise lahenduse võimalused.
Otsus võetakse vastu Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla
ühinemislepingu lisa 7 (Prioriteetsete investeeringute kava), kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara
valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.
1. Garanteerida projekti „Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine“
valla eelarvest eraldatavaks kaasfinantseeringuks 150 000 eurot.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
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