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Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse ettepaneku esitamine
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet (edaspidi MATA) rakendatakse kõigis Eesti
maakondades. Meetme raames toetatakse projekte, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia
tegevuskavas ning millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju.
Varasemetel aastatel on Põltsamaa vald MATA meetmest saanud toetust Põltsamaa muuseumi
ruumide renoveerimiseks (2019), keskväljaku arendamise I etapiks: Roosisaare uuendamiseks (2020)
ning keskväljaku arendamise II etapiks: turutänava rajamiseks (2021).
Jõgevamaa 2022. aasta MATA vooru ettepanekud tuleb esitada Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskusele (edaspidi JAEK) 25. jaanuariks 2022.
Põltsamaa lossikompleksis on läbi erinevate toetusmeetmete käimas laiaulatuslikud renoveerimis- ja
ehitustööd. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest (edaspidi PKT) saab renoveeritud
Väravahoone ja Konvendihoone osas konserveeritud müürid, ehitatud välja galeriid ja torn.
Muinsuskaitseameti toetusega on konserveeritud müüre ning 2021. a taotletud toetust
Konvendihoonele katuse rajamiseks.
PKT projekti raames viidi ehitushange läbi 2021. aasta suvel ning pakkumused ületasid ca 2-3 korda
hankija eelarvelisi vahendeid. Seega oli vajalik tööde mahtusid oluliselt vähendada ning muuhulgas
jäid tööde mahust välja linnuse õueala koos lava ehitusega. Olemasolev lava on amortiseerunud, selle
talad ja põrand on läbi mädanenud ning arhitektuuriliselt on see kompleksi sobimatu. Samas on
Põltsamaa linna suurimaks ja tuntuimaks sündmuskorralduskohaks linnuse hoov, mis vajab hädasti nii
uut lava kui õueala uuendamist atraktiivsuse tõstmiseks. Statsionaarne lava on suureks
konkurentsieeliseks sündmuskorraldajate jaoks. PKT projekti raames on välja töötatud kompleksi
terviklahendus ja olemas on õueala ja lava põhiprojektid. Põltsamaa lossi kompleks maakonna

arengustrateegia tegevuskavas ja antud investeeringul on ilmne maakondlik mõju. Põltsamaa
lossikompleks on Põltsamaa Vallavara OÜ omandis, kes saaks olema ka MATA 2022 lossihooviga
seotud investeeringuprojekti toetuse taotlejaks ja elluviijaks.
Jõgeva maakonnale on MATA meetmest planeeritud 416 216 eurot. Maakonnas on see jaotunud
(JAEK nõukogu kokkuleppel) varasemalt vastavalt elanike arvu proportsioonile, kus Põltsamaa valla
osakaal on ca 34% ning summaarselt teeb see toetuseks 139 712,20 eurot. Lisandub omaosalus,
milleks on 25% ehk ca 50 000 eurot.
Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 kohaselt
otsustab volikogu laenu või muu rahalise kohustuse võtmise eraldi juhul, kui seda ei ole ette nähtud
vallaeelarves ja/või eelarvestrateegias. MATA 2022 investeering ei ole kajastatud Põltsamaa valla
eelarvestrateegias.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 8 sätestab, et volikogu ainupädevusse
kuulub muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise otsustamine.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 8 ja Põltsamaa
Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.
1.Kinnitada MATA 2022 toetusest taotlevaks Põltsamaa valla projektiks „Põltsamaa lossihoovi
uuendamine ja lava ehitamine“ ning tagada projekti kaasfinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest
vahenditest.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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