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Uudis

Sümboolika
kasutamine

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri oma uues töökabinetis.

Uue aja algus

Omavalitsuste ühinemise tagajärjel on moodustunud uus vald. Mul on siiras
rõõm anda esimese vallavanemana edasi tervitused
ja sõnumid meie oma lehes.
Lehe ilmumise aeg on sümboolne paljuski. Jätame hüvasti vanaga, tervitame uut
– nii aastat kui aega. Järgnev
valitsemisperiood on muutusterohke ja toob piirkonna
ellu uue hingamise.
Vallalehe väljaandmise
otsus tuli läbirääkimiste laua
taga, kus istusid peale nelja
tänaseks ühinenud omavalitsuse veel ka teised algselt
ühinemisplaane
pidanud
vallad. Selletaoline leht ei
ole mingi haruldus, sest üle
Eesti antakse selliseid teabekandjaid välja paljudes omavalitsustes. Kuigi tundub, et
tänapäeva digitaliseerunud
maailmas ei ole enam paberist infokandjal kohta, on
sellise lehe järele suur vajadus. Põhjuseid on mitmeid,
alates võimaluste puudumisest endale ajalehti koju tellida, lõpetades vallavalituse
soovist olla avatud ja jagada
päevakohast informatsiooni.
Omavalitsusel on vallalehte
välja andes võimalus saada
ka tagasisidet oma tööle –
seda siis kaastööde ja ettepanekute kujul. Vallaleht peab
jõudma iga koduni igal kuul
ja seda vallakodaniku jaoks
tasuta.
Kui juhtkirja alguses
väitsin, et uus omavalitsus
on moodustunud, siis pean
vajalikuks seda teemat pisut avada. Nimelt on valitud
teie poolt uue omavalituse
volikogu, kes on nimetanud ametisse vallavanema
ja kinnitanud ametiasutuse
põhimääruse ja tänaseks ka
vallavalitsuse
struktuuri.

Nüüd on loodud alus, et
komplekteerida motiveeritud meeskond. Nelja omavalitsuse peale leiab kindlasti palju häid spetsialiste,
kuid mõningate ametikohtade täitmiseks peame siiski
korraldama konkursi. Struktuuri võtmeinimesed peavad
olema eestvedajad, kellel on
laialdased teadmiseid omavalitsuse toimimisest ning
neil peab olema arusaam,
kuidas vallarahvast kõige
paremal moel teenida. Loodan, et suured muutused ja
segadus ei mõjuta oluliselt
vallavalitsuse poolt pakuta-

vate teenuste kvaliteeti ning
mõne aja pärast on kõik stabiliseerunud.
Vallavalitsuse struktuur
on klassikaline (vt struktuuri mudel), mis koosneb
kuuest osakonnast ja nende
koosseisus spetsialistidest ja
teenistujatest. Lisandub veel
üks abivallavanem, kelle
ülesandeks on vallavanema
asendamine ja osakonnaüleste projektide ja tegevuste
koordineerimine. Uue vallavalitsuse ametikohad täidetakse üleviimise, ümberpaigutamise ja avalike- ning
sisekonkursside korraldami-

sega, ka koondamised ei jää
olemata. Esmalt tuleb täita
osakonnajuhatajate ametikohad, ning seejärel koos
osakonnajuhatajaga ametnike ning teenistujate kohad.
Loodud ametiasutuse struktuur muutub kindlasti juba
lähiajal, sest nelja ametiasutuse ühendamisel loodav
vallavalitsuse
koosseisus
on teenistuskohti, mis sobituvad paremini mõne valla
allasutuse koosseisu. Teatud
aja möödumisel on vaja ka
ametnike koosseis struktuuris üle vaadata ja vajadusel
vastavad korrektuurid teha.

Jõulud on kohe käes ja
kui teile tundub, et mõned
jõulukingid on veel ostmata,
siis suruge see mõte maha.
Jätkegi lähedasele või sõbrale ebavajalik vidin ostmata. Parim kingitus oma
lähedastele, on neile kingitud aeg, mida veedate koos.
Rohkem tähelepanu oma
perele ja sõpradele on kingitus ka teile endile. Kindlasti
ärge unustage jõulude tõelist
tähendust.
Imelist jõuluaega!
Margus Möldri
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Tähelepanelik lugeja märkab, et käesoleva lehe päist
kaunistab Põltsamaa linna
sümboolika. Olgu siinkohal
selgituseks toodud, et tänane
seis sümboolika kasutamisel
tuleneb ühinemislepingust.
Pajusi vallasekretär Merike
Sumla sõnul lepiti sümboolika kasutamine kokku Põltsamaa linna, Põltsamaa valla,
Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti
4.7. alusel. Sellest tulenevalt
kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põltsamaa valla põhimääruse
kehtestamiseni
Põltsamaa
linna sümboolikat.
Põltsamaa
vallavalitsus
kuulutas välja konkursi ühinemise teel moodustunud
Põltsamaa vallale sümboolika leidmiseks, mille tähtaeg
on vallalehe postkastidesse
jõudmise ajaks juba möödunud (20. detsember). Vastavalt konkursi juhendile avalikustatakse Põltsamaa valla
veebilehel kõik konkursile
laekunud kavandid mis vastavad konkursi tingimustele.

Põltsamaa valla leht
ootab kaastöid
Märkad Põltsamaa vallas
midagi, mis silma riivab või
rõõmu teeb; tahad jagada, mis
hingel on, kedagi kiita või laita;
arvad teadvat, mida saaks paremini teha ja tahad oma arvamust
kõigi Põltsamaa valla elanikega
jagada. Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile
leht.poltsamaa@poltsamaa.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes
toimetada ja kärpida. Toimetaja
ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade õigsuse ja arvamuste eest.
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Vallavolikogu esimehe veerg

Ei ole aega kriitikavabaks ajaks
Hiljutised valimised kui kohaliku demokraatia pidupäev
ja poliitikahuviliste olümpiamängud on jäänud möödanikku.
Eestimaa administratiivsel kaardil on haldusreformist tingitud liitumiste tagajärjel moodustunud uued omavalitsused.
Tavaliselt nõuab uus olukord aega sisseelamiseks ja harjumiseks. Iseasi, kas seda saavad endale lubada need, kelle kätte
rahvas on usaldanud kohaliku võimu, elukorralduse, selle
teostamiseks vajalikud otsustamised ja lahenduste otsimised.
Võimulolijatele on tavaks anda sada kriitikavaba päeva. Mõistev suhtumine ja viisakus väärib tunnustamist. Tänu nendele,
kes mõtlevad nii ka uues Põltsamaa vallas. Koalitsioon vallavolikogus ei pea aga endale vajalikuks ja võimalikuks kriitikavaba perioodi võtmist. Kohe tuleb alustada igapäevaste probleemidega tegelemist. Niisiis piltlikult öeldes, käärime käised
ülesse ja asume tööle kallale.
Arukale kuid tempokale mõtlemisele, kiirele reageerimisele ja tegutsemisele aitab kaasa asjaolu, et tugeva konkurentsi
tulemusena valiti vallavolikogusse inimesed, kellest paljudel
ka varasem kogemus omavalitsustöös või kogukonna elu
edendamises läbi mittetulundusühingu.
Projekti 4P raames on varemgi tundma õpitud tänase
Põltsamaa valla erinevaid alasid.
Vallavolikogu ja vallavalitsuse töö reaalseid ja edasiviivaid resultaate peab olema tunda igas paigas, alates
koduomavalitsuse keskusest Põltsamaal kuni kõige väiksemate küladeni välja. Selleks läheb tarvis tugevat tahet otsida
ühisosa, hoolivust ja märkamist. Isiksused annavad omavalitsustele sära, kui nende baasil kujuneb aga välja enesekesksus
ja upsakus, siis võib kogu värk kergesti kraavi kiskuda nagu
piilupardi juhitud rong.
Pidanuks peaaegu tramm kirjutama, sest olen selle ajaloohõngulise ja samas pidevalt moderniseeruva sõiduriistaga ametialaselt seotud. Nii asub töökoht praegu Tallinnas,
koduks on aga Põltsamaa linn, kogu Põltsamaa vald.
Soovin sellele väärika mineviku, tuumaka kultuuriloo ja eduka
majandusega kandile pühendada kõige paremad mõtted ja
olla siinsete inimeste jaoks alati
kohal.
Tuleval aastal, kui Eesti
Vabariigil täitub 100 aastat,
tuleb meil lõpule viia haldusreform. Saab olema tõsiselt
töine aasta uues omavalitsuses.
Jõudu tööle!

Andres Vään
Põltsamaa vallavolikogu
esimees
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Muuseumist ja turismiinfopunktist
Meie valla infolehel on
kavas igas numbris kirjutada midagi ka kohalikust
kultuuriloost. Enamasti hakkavad kirjutised pärinema
Põltsamaa muuseumist, mis
asub Põltsamaa linnuse õuel
vanas laohoones. Muuseum
kui Põltsamaa linna hallatav
asutus loodigi 20 aastat tagasi koguma ja kajastama terve
meie kihelkonna kultuurilugu. Tema ülalpidamises osalesid lisaks linnale alati mingil
määral ka Pajusi ja Põltsamaa
vald, vaid Puurmani kant
Kursi kihelkonnana on meile
pisut vähem tuntud.
Muuseumi
püsinäitust
oleme koostanud põhimõttel,
et igaüks enda jaoks midagi
põnevat leiaks. Püsinäitusel
on tähtsaimal kohal kahtlemata linnuse ja lossi teema, kuid
oma ainsasse ekspositsioonisaali oleme kuidagi ära mahutanud ka muud väga tähtsad
lood. Viimasena saabunud
ese muuseumis on jupp Suure
silla vanast käsipuust.
Lisaks tavapärasele muuseumikülastusele saab meilt
tellida giiditeenust; viime
läbi muuseumitunde väga
erinevatel teemadel, pakume pildiprogramme, aitame
kodu-uurijaid, anname välja
trükiseid. Leivanumbriks on
kujunenud ettekanne üldnimega „Põnevamaid perioode
Põltsamaa ajaloost”. Tähtsündmusteks on igal aastal
maikuine Muuseumiöö ning
Koduloopäev muuseumi sünnipäeva aegu augustis.

das turismiinfole uute kanalite
kasutuselevõtmist: 2014. aastal loodi Põltsamaad tutvustav leht „Visit Põltsamaa”
Facebookis ning 2017. aastal
avati samanimeline konto
Instagramis. Facebook on peamiselt keskendunud piirkonna sündmuste ja uute toodete
ning teenuste tutvustamisele
siseturistide seas, Instagram
paneb aga suurt rõhku fotodele
ja väliskülalistele.
Oleme partneriks JAEKi
projektis „Jõgevamaa ühisturundamine turismimessidel”, selle raames tutvustame
meie valla turismivõimalusi
lähiaastatel turismimessidel
Eestis, Lätis ja Leedus, valmistamegi nüüd nendeks messideks uut trükist ette.
Ootame külla!

Muuseum ja
turismiinfo
Muuseumi kollektiiv. Vasakult varahoidja Nelli Pius,
turismikonsultant Teele Kaeramaa ja juhataja Rutt Tänav.
Muuseumis ja samas ruumis asuvas turismiinfopunktis kokku töötab kolm inimest,
neist kaks osalise tööajaga.
Infopunktis
jagatakse
tasuta nii piirkonna kui kogu
Eesti turismiinfot – kaarte,
marsruute,
infovoldikuid,
sündmuste kalendreid – ning
müüakse piirkonnale iseloomulikke suveniire.

Et külastajad nii Eestist
kui välisriikidest Põltsamaale jõuaks, on muuseumi kollektiiv usinalt panustanud
turismiturundusse, seda nii
trükiste, messide, internetikanalite kui muude kontaktürituste näol.
Põltsamaa turismiportaal
– www.visitpoltsamaa.com –
valmis 2013. aastal. Sotsiaalmeedia tähtsuse kasv tähen-

avatud 15. mai–15. sept
iga päev 10–18
16. sept–14. mai
E–L 10–16
suletud riigipühadel
Lossi 1 b Põltsamaa
tel +372 7751390
+372 5293307
muuseum@poltsamaa.ee
muuseum.
visitpoltsamaa.com

Tõrukese lasteaeda ootavad suured muutused
Tõruke alustas tööd oma
vastvalminud majas 1983.
aasta lõpus. Maja tellijad olid
üheksa ümbruskonna majandit ja ettevõtet ning ehitajaks
tolleaegne Jõgeva KEK-i Põltsamaa osakond. Ehitusmaterjal oli valdavalt tellijate laoplatsidelt ning alati just õigele
kohale ei passinud. Vaatamata sellele sai maja ilus ja on
senini vastu pidanud. Nüüd
on aeg teinud oma töö. Küttesüsteem,
ventilatsioon,
soojustus ning vee- ja kanalisatsioonisõlmed ei toimi
nõuetekohaselt. Õueala teed
on kaetud purunenud asfaldi ja sõelmetega. Fassaad on
murenenud.
Põltsamaa linn algatas
projekti „Põltsamaa Lasteaed Tõruke energiatõhususe
suurendamine” ning sai rahastuse hoone rekonstrueerimiseks SA KIK-i kaudu.
Koos omaosalusega, mille
kinnitas Põltsamaa Linnavolikogu, on projekti abikõlbulikud kulud 637 948,00 eurot.
Renoveerimistööd algavad
juunist 2018.a. Lõpptähtaeg
selgub ilmselt ehitajaga lepingu sõlmimise käigus.

Oleme alustanud ettevalmistustöödega. Valminud on
eskiisprojekt, mis on aluseks
projekteerimistingimuste väljatöötamisel. Kohe on valmimas ka esialgne kalkulatsioon
renoveerimistööde maksumuse kohta, mis ilmselgelt suurendab Põltsamaa valla eelarve kulude poolt.
Murele, kuidas leida vahendid, et renoveerimine oleks
täielik, lisandub ka teisi. Oleme alustanud lastele asenduspinna otsimisega nii linnas kui
ka piirkonnas. Seni oleme üle
vaadanud Lille tn vana koolimaja, küsinud ametikooli
ruume, uurinud võimalusi
Pisisaare lasteaias ja Puurmanis ning vaadanud Võisiku
Hooldekodu tühjana seisvaid
maju. Kuna meil on majas 11
rühma, siis on üsna raske leida kohta, kuhu kõik lapsed ära
mahuksid. Samuti on lasteaia
rühma paigutamiseks vaja
leida normaalsed võimalused
laste toitlustamiseks, puhketunniks ning tualeti kasutamiseks. Ideaalne on kasutada
ühele rühmale näiteks 2–3-toalist korterit. Võib-olla on keegi nõus oma tühjana seisvat
korterit üheks õppeperioodiks

Pilt lasteaia Tõruke eskiisprojektist.
välja üürima? Kui aga kasutada näiteks Võisiku ruume,
siis saaksid kõik rühmad olla
ühes kohas ning õppetöögi
sujuks paremini (olemas saalid, köök, piiratud õueala).
Samuti on sellisel juhul otstarbekas organiseerida bussiühendus linna ja Võisiku

vahel. Valla väiksemates lasteaedades on ka vabu kohti
ning kindlasti leiavad osa vanemaid võimaluse laps üheks
õppeaastaks mõnda teise
lasteaeda panna (Pisisaare,
Esku, Puurmani).
Esialgse plaani järgi peaksime oma maja tühjaks tegema

juuni esimesel nädalal. Kindlasti vajame siis abijõude.
Lapsed koos meie õpetajatega
on lubanud suveperioodiks
oma hoole alla võtta Mari lasteaed. Loodame, et pered, kes
vähegi saavad, annavad oma
lastele võimaluse täielikuks
või osaliseks suvepuhkuseks

ning kõik Mari ja Tõrukese
lapsed mahuvad ühte majja
ära.
Kindlasti hoiame valla
lehe kaudu kõiki huvilisi
edasiste arengutega kursis.

Helje Tamme

Tõrukese direktor

Põltsamaa valla leht.
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Koalitsioonileping 2017–2021
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Keskerakond,
Eesti Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond otsustasid moodustada Põltsamaa valla juhtimiseks aastatel 2017–2021 koalitsiooni. Et sisu mitte
moonutada, toome lepingu siinkohal välja sellisel
kujul, nagu ta on kättesaadav ka ühinenud omavalitsuste veebilehtedel:

1. Üldsätted

1.1. Arvestame eelnevalt ühinemislepingus kokkulepitud põhimõtetega.
1.2. Leping tugineb lepingupoolte valimisprogrammidele, mis koostati Põltsamaa Vallavolikogu 2017. aasta valimisteks, ning tuleneb ühinevate omavalitsuste
arengukavadest ja teistest valla tegevust reguleerivatest
õigusaktidest.
1.3. Lepingu põhieesmärk on lahenduste leidmine Põltsamaa valla olulisematele probleemidele – ettevõtlikkuse ja tööhõive tõstmine; haridussüsteemi konkurentsivõime tagamine; taristu ja vallapildi olukorra parandamine; avatud ning kaasava vallajuhtimise kujundamine.
1.4. Valla juhtimine on avatud ja kaasav – vallakodanikul on õigus saada informatsiooni ning ametikohale
määratud inimesel on kohustus teavet jagada ja vastutada oma tegemiste või tegevusetuse eest.

2. Valla juhtimine

2.1. Iga vallaelaniku jaoks on asjaajamine omavalitsusega kiire, läbipaistev ja arusaadav. Järgime põhimõtet, et
omavalitsus töötab oma elanike heaks.
2.2. Asutame kaasava eelarve fondi mahus 20 000 eurot.
2.3. Hakkame välja andma nii digitaalset kui ka paberkandjal vallalehte, et oluline informatsioon jõuaks valla
iga elanikuni.
2.4. Koostame Põltsamaa piirkonnale pikaajaliste
arengueesmärkidega arengukava.
2.5. Kutsume kokku arengufoorumi, et arutada järgneva nelja aasta jooksul koostöös ekspertidega regulaarselt võimalusi ja lahendusi valla edasiseks terviklikuks
toimimiseks.
2.6. Hea juhtimise tava kohaselt korraldame regulaarseid kohtumisi elanikega, et ühiselt arutleda valla käekäigu üle.

3. Ettevõtlus ja valla areng

3.1. Tegeleme edasi Põltsamaa ujula planeeringuga, et
toetada vajadusel erainvestori algatust selle rajamiseks.
3.2. Tellime arhitekti tegema koos planeerimisfirmadega vallale üldplaneeringut, et siduda tekkinud valda
ühiseks omavalitsuseks.
3.3. Kaasame valla ettevõtjad soovi korral noorte suvise
tööhõive programmi.
3.4. Alustame ettevalmistusi atraktiivse linnasüdame,
keskväljaku, jõeäärse promenaadi ja turuplatsi ehitamiseks.
3.5. Et valda saaksid elama asuda uued töötajad, võimaldame neile koostöös ettevõtjatega häid üürikortereid.
3.6. Põltsamaa ettevõtluse arendamiseks alustame riigiga läbirääkimisi endise ametikooli territooriumile väikeettevõtjate pargi ja koolituskeskuse asutamiseks.
3.7. Rekonstrueerime lõpuni Tallinna maantee.
3.8. Vaatame üle kõikide valla territooriumil olevate
avalike lastemänguväljakute olukorra ja vajadusel teeme
need korda.

5. Kultuur

5.1. Tekitame kinovaatamise võimaluse Põltsamaal.
5.2. Koostöös erasektoriga loome Põltsamaale
ekstreemspordikeskuse.
5.3. Tähistame väärikalt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva suure juubelikontserdiga.
5.4. Koostöös kultuuriinimeste ja seltsidega algatame Põltsamaa piirkonnale iseloomulikke suurüritusi ja
festivale.
5.5. Ühtlustame seltside ja kogukondade rahastamise
põhimõtted ning anname õiguse oma eelarve üle otsustada.
5.6. Laiendame Kuningamäe tervisespordikeskust erinevate aktiivsete tegevuste harrastamiseks täismõõtmetes discgolfiväljaku ja välijõusaaliga ning rajame
spordiinventari laenutuspunkti, et mitmekesistada sportimisvõimalusi.
5.7. Toome koostöös spordiliitudega piirkonda erinevaid riiklikke ja rahvusvahelisi võistlusi, et suurendada Kamari veekeskuse atraktiivsust ning aktiviseerida
spordivaldkonna inimesi.
5.8. Rajame gümnaasiumi juurde staadioni.
5.9. Moodustame ühtse katusorganisatsiooni, mis koordineerib sporditegevust kogu vallas.
5.10. Algatame liikuvate treenerite programmi, et erinevates asulates üle valla oleks lastel võimalik liikumisharrastustega tegeleda.
5.11. Teeme koostööd MTÜ Põltsamaa Tehnikaspordiklubiga, et tuua võimalusel Eesti meistrivõistlused
Piiroja rallikrossirajale tagasi.

6. Ühendused

6.1. Korraldame vajaduspõhise sotsiaaltranspordi uue
valla piirides.
6.2. Koostame teehoiu kava ning korrastame jalgrattaja kõnniteid vähemalt viis kilomeetrit aastas.
6.3. Korraldame ühistranspordi läbimõeldult ja inimeste vajadusi arvestavalt ning seome ühendvalla bussiliikluse abil.
6.4. Loome läbimõeldud teedehoolduskava, et järk-järgult parandada teede olukorda üle kogu valla.
6.5. Arendame välja kaasaegsed ühendused, sh internetiühenduse, et luua Põltsamaale kaugtöö võimalus.
6.6. Peame läbirääkimisi eraettevõtjatega bussiühenduste jätkumiseks suuremate Eesti linnadega.
6.7. Maanteeametile ettepanek teelõikude Esku–Pilistvere, Saduküla–Pikknurme ja Lahavere–Tapiku tolmuvabaks muutmiseks.
6.8. Viime lõpule Põltsamaalt Annikvereni kergliiklustee rajamise.
6.9. Projekteerime Esku–Põltsamaa, Lustivere–Põltsamaa, Vägari–Aidu järv ja Puurmani–Kursi suunas kergliiklusteed. Arendame kergliiklusteede võrgustikku ühinevas Põltsamaa vallas.

7. Sotsiaalne turvalisus ja avalik kord

7.1. Toetame abipolitseinike tegevust ühendvallas.
7.2. Tugevdame koostööd politseiga avaliku korra
tagamisel ning algatame ühendvalda katva videovalve
programmi.

7.3. Rajame Põltsamaale uue tervisekeskuse koos kiirabipunktiga. Puurmanis kaasajastame arstiabipunkti.
7.4. Tagame kogu valla ulatuses transpordi perearsti
juurde.
7.5. Korrastame kõik toimivad surnuaiad: rajame korralikud veevõtukohad, avalikud tualetid, pingid ja valgustuse.
7.6. Koostöös korteriühistutega algatame programmi
kortermajade ümbruste korrastamiseks.
7.7. Uue valla elukeskkonna parandamiseks likvideerime koostöös omanikega räämas ja ohtlikud hooned.
Viimase lahendusena vajadusel sundvõõrandame.
7.8. Loome vajaduspõhise ja omaosalusel põhineva häirenupu teenuse.
7.9. Tagame korraliku haljastus- ja hooldustööde teenuse ning parkide ja mänguväljakute korrashoiu.
7.10. Alustame valla tänavavalgustuse muutmist tänapäevaseks.

8. Toetused

8.1. Vaatame üle praeguse toetussüsteemi ja arendame
välja ülevallalise vajaduspõhise toetustejagamise süsteemi.
8.2. Suurendame laste sünnitoetuse 400 euroni.
8.3. Toetame vajaduspõhist sotsiaalhoolekannet, lihtsustades ühekordsete sotsiaaltoetuste taotlemist ja
maksmist vallaeelarvest.
8.4. Ranitsatoetus 100 eurot igale esimesse klassi minevale vallas elavale lapsele.
9. Koalitsiooni juhtimine
9.1. Koalitsiooni juhib koalitsiooninõukogu.
9.2. Koalitsiooninõukogu on kaheksaliikmeline, igal
koalitsiooni moodustanud erakonnal on selles kaks
kohta.
9.3. Koalitsiooninõukogu otsused võetakse vastu
konsensuse alusel.
9.4. Koalitsiooninõukogu tuleb kokku vajadusel, kuid
mitte harvem kui kaks korda aastas.
9.5. Koalitsioon lähtub oma töös lepingust.
9.6. Lepingusse tehakse täiendusi koalitsiooninõukogu
otsusega.
9.7. Leping vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.
10. Käesolev leping on koostatud viies juriidiliselt
võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool
saab ühe eksemplari, viies eksemplar läheb uue vallasekretäri kätte.
Lepingule kirjutasid alla
Margus Möldri
Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimel,
Andres Vään
Eesti Keskerakonna nimel,
Margus Metsm
Eesti Reformierakonna nimel
Olev Teder
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel

4. Haridus

4.1. Tagame valla kulul toitlustamise kõikidele kooli- ja
lasteaialastele.
4.2. Lasteaiaõpetajate samaväärseks väärtustamiseks
seome palga põhikooli õpetajate miinimumpalgaga.
4.3. Alustame hommikupudru pakkumisega valla
koolides.
4.4. Asutame parimate õpetajate tunnustamiseks õpetajastipendiumi ning parimate koolilõpetajate tunnustamiseks õpilasstipendiumi.
4.5. Koostöös Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga arendame gümnaasiumiosa tugevaks hariduskeskuseks koos
laborite ja praktiliste tegevuste võimalustega.
Renoveerime õpilaskodu.
4.6. Hariduskomisjoni eestvedamisel analüüsime kogu
ühendvalla haridussüsteemi, et pakkuda lastele võimalikult kodulähedast, aga konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku haridust.
4.7. Renoveerime Põltsamaa lasteaia Tõruke.
4.8. Ehitame Puurmanisse minimaalselt kaherühmalise
lasteaia.
4.9. Renoveerime Pisisaare lasteaia.

Head Põltsamaa valla elanikud!

Soovime teile rahulikku jõuluaega ja rõõmsat uut aastat!
Põltsamaa vallavalitsus
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Põltsamaa on õppiv ja uudishimulik vald
Pajusi vald, Puurmani vald,
Põltsamaa vald ja Põltsamaa
linn otsustasid 2016. aasta lõpul moodustada omavalitsuste ühinemise ettevalmistamiseks töörühmad. Mul oli põnev
võimalus kuuluda hariduse ja
noorsootöö töörühma koos
Silja Petersi (Põltsamaa vald),
Kaare Põdra, Merike Sumla
(Pajusi vald), Kaija Raua, Margus Möldri (Puurmani vald)
ja Karmen Maikaluga (Põltsamaa linn). Töörühm võttis
ette suure küsimuse - kuidas
saame luua tõelisel koostööl
põhineva, uuendusliku ja igat
noort toetava haridus- ja noorsootöömudeli uues Põltsamaa
vallas?
Suurele küsimusele vastust
otsides kaardistasime hetkeolukorra, viisime läbi arutelud mitmete osapooltega,
küsisime esimesele mustandile tagasisidet ekspertidelt ning
jõudsime uue valla hariduse ja
noorsootöö visioonini. Visiooni loomise kaasamisprotsessi
aitasid läbi viia kaasamispraktikud Piret Jeedas ja Kati
Orav.
Visiooni loomisesse panustasid ligi 100 inimest, et tuua
esile põhimõtted ja soovitused
piirkonna haridusvälja, huvitegevuse ja noorsootöö kujundamiseks. Sõnastatud visioon
võiks anda ühise suuna järgmisteks aastateks, mil senise
nelja omavalitsuse asemel
hakkab sisulist kuju võtma
üks ning koostööd tuleb teha
avaramal väljal.
Visiooni keskmes on siin
piirkonnas oma õpiteekonda alustav või jätkav laps ja
noor, kes saab tähenduslikke
õpikogemusi lasteaias, koolis,
väljaspool kooli oma huvidega tegeledes nii huvikoolis,
noortekeskuses, rahvamajas,
raamatukogus, muuseumis
kui mujal. Koos saame toetada

tema enesearengulisi püüdlusi, tugevuste ja annete ülesleidmist. On oluline, et ta julgeb jätkata eneseteostust oma
kodukohas või astuda enesekindlalt laia maailma.
Olgu siinkohal toodud
visiooni “Põltsamaa on õppiv
ja uudishimulik vald” kirjeldus.
Meie piirkonnas õppiv ja
tegutsev noor on julge katsetaja, avatud silmaringiga, empaatiline, algatusvõimeline,
uudishimulik ja ettevõtlik. Ta
astub maailma enesekindla,
õpihimulise ja teotahtelisena.
Ta oskab töötada meeskonnas,
luua seoseid, suhelda inimestega ning loovalt lahendada
ettetulevaid probleeme. Ta
väärtustab iseennast, on avatud uuele ning hindab piirkonna pärandit.
Meil on loodud suurepärased võimalused iga õppija arengu suunamiseks ning
tema huvide ja võimete toetamiseks.
Igal meie piirkonna lapsel
ja noorel on võimalus ja ligipääs mitmekülgsele, õppijakesksele ja maailmatasemel
haridusele, mitmekesised võimalused huvide ja hobidega
tegelemiseks. Teda toetavad
oma tööd nautivad ja motiveeritud juhendajad.
Me püüdleme selle poole,
et iga õppija, õpetaja, suunanäitaja ja juhi eripära, tugevusi märgatakse ja arengupüüdlusi toetatakse.
Kogu Põltsamaa moodustab õppiva valla, kus noore
ümber tegutsevad koostöös
kool või lasteaed, huvikool,
noortekeskus, teised organisatsioonid ning särasilmsed
lapsevanemad, juhendajad,
õpetajad.
See visioonikirjeldus võib
sellisena kõlada ehk üldsõnaliselt ja loosunglikult. Loo-

Arutelu piirkonna hariduse tulevikust Põltsamaa noortekeskuses. Visiooni loomise protsessis osales ligi 100 inimest.

detavasti äratab siiski uudishimu. Kutsun üles huvilisi
järgnema oma uudishimule ja
tutvuma visiooni terviktekstiga, milles leiate ka 8 tegutsemispõhimõtet visiooni poole
liikumiseks koos konkreetsete
soovitustega.
Ühe näitena võb tuua novembri lõpus toimunud viie
Põltsamaa piirkonna kooli õpetajate kohtumise, mil
võeti luubi alla õppimist
toetav tagasiside andmise, hindamine. See ettevõtmine oli ajendatud ühest
visioonis kõlanud soovitusest:
luua piirkonna õpetajaid ja
juhendajaid ühendav uuenduslik
meisterklass-prog-

ramm „Meistrilt meistrile“,
kus koolitusteemad kasvavad
välja õpetajate arengusoovidest ning koolitusi korraldavad teised õpetajad ja juhendajad.
“Hariduspõllul on suurte
võimaluste aeg,” sõnas KoiduTani Jürisoo, Avatud Meele
Instituudi eestvedaja, kes sel
suvel Põltsamaa noortekeskuses visiooni loomiseks toimunud mõtteõhtul üles astus.
Eraldi rõhutas ta: “Ükski süsteem ei saa kunagi valmis, see
liigub edasi”.
Nii on lood ka valminud
visiooniga. Ühele etapile
on küll joon alla tõmmatud:
30-leheküljeline
piirkonna

haridusest hoolivate inimeste parimate kogemuste
ja teadmiste najal just nüüd
koosloodud
visioonivihik
on kodulehel avalikustatud
ja ka trükitud kujul olemas.
Ent lisaks visioonis toodud
sammudele ja soovitustele on
oodatud kõigi haridusväljal
tegutsejate täiendused. Ma
väga loodan, et sellest saab
elav dokument, mis leiab
aktiivset kasutamist ning inspireerib tegudele. Õppijad,
õpetajad, juhendajad, haridusasutuste ja teiste laste ja
noortega tegelevate organisatsioonide juhid, lapsevanemad
ja teised huvilised on oodatud
visiooniga tutvuma, seda hea-

Põltsamaa vallas jätkub koostööprojekt,
mis loob uusi võimalusi noorte kaasamiseks
Noorsootööalane koostööprojekt sai aguse Põltsamaa piirkonna viie omavalitsuse (Põltsamaa linn,
Põltsamaa, Pajusi, Puurmani
ja Kolga-Jaani vald) vahel
eelmisel aastal. Praegu jätkub koostöö uue liitunud
Põltsamaa valla sees ja ka
Kolga-Jaaniga, mis nüüd Viljandi valda kuulub.
Töö algas käesoleva aasta kevadel ning kestab järgmise aasta lõpuni. Projekti
raames on käivitunud geoloogiaring, millel on põnev
nimetus – Noorte Kiviuurijate Selts. Huviringis saavad
osaleda kõikide piirkondade
7.–9. klasside õpilased. See
on võimalik, sest ka transport on korraldatud. Huvilistel on veel võimalik liituda.
Novembris sai alguse
noorte liidrite koolitus-

programm, mis ühendab
13–26-aastaseid noori, kes on
huvitatud kohaliku elu arendamise otsustusprotsessides
osalemisest. Lisaks on plaanis noorsootöötajate, ametnike ja otsustajate nõustamine
noorte osaluse ja noortevolikogude teemal. Kevadel toimub noortevolikogude baaskoolitus. Selleks, et noori
veelgi aktiveerida, inspireerida ja motiveerida toimuvad ka õppekäigud omavalitsustesse, kus on toimivad
noortevolikogud.
Soovime, et noored räägiksid rohkem kaasa neid
puudutavates otsustes ja
osaleksid erinevates osaluskogudes. Pärast koolitust
loodame leida mentori, kes
noori juhendaks ning noored
saaksid osaleda juba Põltsamaa valla noortevolikogus.

Projekti raames peaks
sündima ka noortele suunatud infoplatvorm, kus kajastatakse piirkonna noorsootöö tegevust. Selle infokanali
väljanägemises ja sisus saavad kaasa rääkida ka noored
ise, selleks korraldatakse
noortega kohtumisi ja kuulutatakse välja konkurss.
Kavas on meistriklassid
ehk meistrilt sellile praktiline õpe noortele. Praegu
otsitakse kodukohakandist
– Põltsamaa valla ja KolgaJaani piirkonnast – oma ala
meistreid, kes on valmis
jagama oma teadmisi ja kogemusi praktiliste tegevuste
kaudu noortele selleks, et
noored uusi töövõtteid ja
teadmisi ning eluks vajalikke oskusi omandaksid.
Kui ka sinul, hea lugeja,
on soov kaasa lüüa, siis leia

de näidete, praktikate ja soovitustega täiendama. Visiooniga saab tutvuda leheküljel
www.poltsamaa.ee
Põltsamaa
uue
valla
hariduse ja noorsootöö mudeli
loomist rahastas EL Euroopa
Sotsiaalfond projekti „Ühinevate omavalitsuste strateegiate ja poliitikate ühtlustamine
haldusvõimekuse tõstmiseks”
raames.
Kadri Suni
Põltsamaa linna haridus- ja
kultuurinõunik

TÖÖPAKKUMINE!
Meistrilt sellile ehk praktiline õpe noortele.

OTSIME
kodukandist – Põltsamaa valla ja

info omavalitsuse kodulehelt: meistrilt sellile ehk
praktiline õpe noortele või
võta ühendust kuulutuse
juures oleval kontaktil.
Projektimeeskonna liikmed töötavad selleks, et
tegevuskava saaks ellu viidud ning projekti tulemusena oleksid noortele loodud
kaasaegsed ja võrdsed võimalused väärtustatud noorsootöö kaudu. Eelmisel aastal alguse saanud koostöö
erinevate piirkondade vahel
annab kindlasti uue hoo
noortevaldkonna arengusse
kohalikul tasandil.
Annika Kallasmaa
koostööprojekti
koordinaator
Tel 5394 3940

Kolga-Jaani piirkonnast

oma ala MEISTREID,
kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi
läbi praktiliste tegevuste noortele
selleks, et noored omandaksid uusi
töövõtteid ja teadmisi ning
eluks vajalikke oskusi.




tööaeg: 2018 aasta jooksul, tegevuse aeg ja tundide arv
vastavalt vajadusele ja võimalustele
töökoht: olemasolevad kogukonna ruumid sh tehnoloogiaklassid
töötasu: lepime kokku
Kogemusi pakkuval meistril palume teatada oma valmisolekust
hiljemalt 31. detsembriks 2017 kirjutades või helistades projekti
koordinaatorile: Annika Kallasmaa tel. 53943940;
annika.kallasmaa@poltsamaa.ee

Oma tehtud töö on ikka meistritöö!
/vanasõna/
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Vallavolikogu istungitel
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 1. istungil 26.10.2017
osales 23 volikogu liiget.
Põltsamaa Vallavolikogu esimeheks valiti Andres Vään.
Põltsamaa Vallavolikogu aseesimeheks valiti Erkki
Keldo.
Pajusi vallavanem Reet Alev, Puurmani vallavanem Margus
Möldri, Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ja Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson andsid vallavolikogu esimehele Andres Väänale üle linnavalitsuse ja vallavalitsuste lahkumispalved.
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 2. istungil 06.11.2017
osales 23 volikogu liiget.
Otsusega nr 2 otsustati maksta seoses volituste lõppemisega Põltsamaa Vallavolikogu esimehele Indrek Eensalule, Pajusi
Vallavolikogu esimehele Toomas Teppole ja Puurmani Vallavolikogu esimehele Aare Järvikule hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise hüvitise
12-kordses ulatuses.
Otsusega nr 3 moodustati volikogu alatised komisjonid:
revisjonikomisjon, hariduskomisjon, keskkonna- ja korrakaitsekomisjon, sotsiaalkomisjon, eelarvekomisjon, arengu- ja ettevõtluskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning maaelukomisjon.
Põltsamaa vallavanemaks valiti Margus Möldri.
Otsusega nr 5 kinnitati Põltsamaa Vallavalitsus 7-liikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem, abivallavanem ja liikmed.
Otsusega nr 6 kinnitati Põltsamaa Vallavalitsuse liikmeteks
Riho Laanes, Margus Metsma, Toivo Peets ja Jaan Sutt.
Otsusega nr 7 kinnitati vallavanem Margus Möldri töötasuks 2900 eurot kuus ja otsustati maksta vallavanemale hüvitist
335 eurot kuus seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel.
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 3. Istungil 21.11.2017
osales 22 volikogu liiget.
Otsusega nr 8 otsustati maksta seoses volituste lõppemisega
Põltsamaa vallavanemale Toivo Tõnsonile, Pajusi vallavanemale Reet Alevile ja Põltsamaa linnapeale Jaan Aiaotsale hüvitist
kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu
keskmise hüvitise 12-kordses ulatuses.
Valiti alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed:
hariduskomisjon – esimees Olev Teder, aseesimees Sigrid Saar;
keskkonna- ja korrakaitsekomisjon - esimees Kalev Pikver, aseesimees Indrek Eensalu;
sotsiaalkomisjon – esimees Merle Mölder, aseesimees Evi Rohtla;
eelarvekomisjon – esimees Ulvi Punapart, aseesimeesToivo
Tõnson;
arengu- ja ettevõtluskomisjon – esimees Jaak Kask, aseesimees
Karro Külanurm;
kultuuri- ja spordikomisjon – esimees Erkki Keldo, aseesimees
Reet Alev;
maaelukomisjon – esimees Jaan Aiaots, aseesimees Indrek Eensalu.
Otsusega nr 10 kinnitati alatiste komisjonide koosseisud:
hariduskomisjon
liikmed: Merle Karuks, Annika Kreitsman, Erika Sari, Reet Alev,
Ene Külanurm
keskkonna- ja korrakaitsekomisjon
liikmed: Ivo Saarela, Rando Omler, Arvo Ardam, Margus Koho,
Kuldar Kipper
sotsiaalkomisjon
liikmed: Eve Miljand, Piibe Haab, Ly Vasser, Livia Juhandi,
Toomas Teppo
eelarvekomisjon
liikmed: Eda Joosep, Ülle Rebane, Helje Tamme, Eda Kasar,
Sigrid Saar
arengu- ja ettevõtluskomisjon
liikmed: Meelis Rääk, Marten Miil, Lembit Paal, Aivar Aigro
kultuuri- ja spordikomisjon
liikmed: Marika Kartsepp, Janne Karu, Terje Kiipus, Elmo
Krumm, Olev Kull
maaelukomisjon
liikmed: Lembit Paal, Rauno Kuus, Eve Miljand, Ants Reinumägi, Jaanika Lemetsar
Põltsamaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti
Rauno Kuus, aseesimeheks Kaire Bubnis ja liikmeks Toivo
Tõnson.
Otsusega nr 12 otsustati müüa otsustuskorrasPõltsamaa vallale kuuluv ja valitsemise otstarbeks mittevajalik 428/5851 mõtteline osa kinnistust Kooli tee 1 ja reaalosana eluruum nr 5, mille
üldpind on 42,80 m² Esku külas hinnaga 2000 eurot.
Otsusega nr 13 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas asuval Kaarlimõisa
tee katastriüksusel.

Otsusega nr 14 korraldati ümber Põltsamaa valla ametiasutused Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi
Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus ühendamise teel ning
moodustati alates 1. jaanuarist 2018 ametiasutusena Põltsamaa
Vallavalitsus. Samuti lõpetati seoses ümberkorraldamisega Põltsamaa Linnavalitsuse, Põltsamaa Vallavalitsuse, Pajusi Vallavalitsuse ja Puurmani Vallavalitsuse tegevus 31. detsembrist 2017.
Määrusega nr 1 kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse
põhimäärus. Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärusega sätestatakse Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning
teenistuskorraldus. Ametiasutuse asukoht ja aadress on Lossi
tn 9, Põltsamaa linn, 48104. Ametiasutuses on kuus osakonda:
arengu- ja planeerimisosakond, majandusosakond, haridus- ja
kultuuriosakond, sotsiaalosakond, rahandusosakond ja vallakantselei. Vahetult vallavanemale allub abivallavanem.
Määrusega nr 2 kehtestati Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord, milles sätestatakse Põltsamaa
valla eelarve ülesehituse, eelarve koostamise, vastuvõtmise,
muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted.
Esimese lugemisel olid otsuse eelnõu „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“
ja määruse eelnõu „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“.
Parandusettepanekute esitamise aeg 30. november 2017.
Põltsamaa Linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder
andis infot Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve koostamise ja esitamise kohta.
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 4. istungil 06.12.2017
osales 20 volikogu liiget.
Otsusega nr 15 anti 1. jaanuaril 2018 jõustuva kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse 61 lõikes 1 nimetatud
omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesanne maakonna
arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne,
rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded
ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded
alates 1. jaanuarist 2018 täitmiseks sihtasutusele Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus.
Määrusega nr 3 kehtestati alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31.
detsembrini 2018 koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot.
Otsusega nr 16 seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa vallale kuuluvale Vägari tee 4 kinnistule ja Niinesaare tee kinnistule.Isikliku kasutusõiguse sisuks on koormataval katastriüksusel avalikes huvides maakaabelliini ehitamine
ja tehnorajatiste püstitamine.
Otsusega nr 17 anti Jõgeva vallale üle Jõgeva valla Kaave
küla (endise Pajusi valla Kaave küla) territooriumil pooleliolevad hajaasustuse 2016. aasta ja 2017. aasta programmi raames
toetatud projektide dokumentatsioon, sõlmitud kolmepoolsed
lepingud ja nendega seotud eelarvevahendid kokku 9928 eurot
(eraldus riigi eelarvest 4741,05 eurot ja eraldus Põltsamaa valla
(endise Pajusi valla) eelarvest 5186,95 eurot).
Otsusega nr 18 muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 6. novembri 2017 otsuse nr 3 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“ punkti 4 ja suurendati alatise sotsiaalkomisjoni liikmete
arvu kahe võrra, mille tulemusena on komisjonis kuni 9-liiget.
Otsusega nr 19 kinnitati täiendavalt vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmeteks Kersti Juhandi ja Laine Lemberg.
Otsusega nr 20 eraldati Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve
reservfondist 2400 eurot Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja
personalikuludeks (töötasu ja personalikuludega seotud maksud).
Otsusega nr 21 kehtestati 1. jaanuarist 2018 Põltsamaa valla
ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Ametiasutuses on kuus osakonda: arengu- ja planeerimisosakond, majandusosakond, haridus- ja kultuuriosakond, sotsiaalosakond, rahandusosakond ja vallakantselei ning vallavanemale otse alluv
abivallavanem. Ametiasutuses on kokku 36 ametikohta ja 34,5
töökohta.
Määrusega nr 4 kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse
palgajuhend, mis reguleerib teenistujate ja vallavanema töötasu määramise ja maksmise korda. Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik,
muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja
kord ning palga maksmise aeg ja viis. Ametiasutuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad (toetavad protsesse ja
täidavad rutiinseid ja ühetaolisi ülesandeid);
2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme
spetsialistid (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud
ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas);
3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad tippspetsialistid (osalevad valdkonna arendamises ja juhtimises ning
lahendavad ja nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid);

4) struktuuriüksuste juhid (vallasekretär, osakondade
juhatajad);
5) abivallavanem.
Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab
vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 900 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 700 – 1400 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 900 – 1700 eurot;
4) struktuuriüksuste juhid – 1200 – 2100 eurot;
5) abivallavanem – 2000 – 2500 eurot.
Vallavanema töötasu vahemik on 2900 – 3500 eurot.
Vallavanemale kinnitab töötasu vallavolikogu oma otsusega.
Määrusega nr 5 kehtestati volikogu tööst osavõtu eest
makstava tasu suurus. Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise
eest tasu 1200 eurot kuus. Volikogu aseesimehele makstakse
volikogu töö korraldamise eest tasu 750 eurot kuus. Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja aseesimees) makstakse
volikogu istungi tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis. Komisjoni esimehele või tema äraolekul komisjoni aseesimehele
makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu
250 eurot kuus. Komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimees)
makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.
Eestseisuse liikmele (v.a volikogu esimees, aseesimees ja komisjoni esimees) ja eestseisuse koosolekul osalema kutsutud
ametiasutuse teenistujale makstakse eestseisuse tööst osavõtu eest tasu 15 eurot ühe tunni eest. Elektrooniliselt peetud
komisjoni koosolekul osalemise eest makstakse komisjoni
liikmele (v.a komisjoni esimehele) tasu 15 eurot koosoleku
kohta. Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse osaliselt
komisjoni töös osalemiseks tehtud isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Hüvitist makstakse 30 senti volikogu ja komisjoni töös osalemiseks tehtud ühe kilomeetri kohta, kuid mitte
rohkem kui 100 eurot kalendrikuus.
Määrusega nr 6 otsustati maksta Põltsamaa Vallavalitsuse
liikmetele v.a vallavanem hüvitist. Valitsusliikmele makstakse hüvitist vallavalitsuse tööst osavõtu ja istungil osalemise
eest 80 eurot ühe istungi kohta.
Vallavolikogu istungil kuulati infot: Eesti Linnade
(ja Valdade) Liiduga ühinemine ja Jõgevamaa Omavalitsuste
Liidus jätkamine ja infot: Põltsamaa Vallavalitsuse ja ametiasutuste tegevusest. Infot andis vallavanem Margus Möldri.
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on teinud
ettepaneku omavalitsuste üleriigilise ühistegevusega ühinemiseks. Üleriigilise omavalitsusüksuste liiduga ühinemist
ning oma esindajate nimetamist Liidu juhtorganitesse saab
otsustada vallavolikogu. Vallavanem Margus Möldri tegi ettepaneku osaleda ühises liidus ja nimetada järgmisel või ülejärgmisel istungil esindajad.
Vallavanem andis ülevaate ühinenud valdade ja linna
projektidest.
Põltsamaa valla töös olevad projektid on: PõltsamaaAnnikvere jalgtee (ca 3 km) rajamine, Kamari veekeskuse
rajamine, Võisiku vee-ja kanalisatsiooniprojekt, Pajusi-Kalana vee- ja kanalisatsiooniprojekt, Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine, Adavere
ja Võhmanõmme tänavavalgustuse renoveerimine.
Põltsamaa linna töös olevad projektid on: Põltsamaa
esmatasandi tervisekeskuse rajamine, Suure silla rekonstrueerimine, Pajusi maantee rekonstrueerimine, Põltsamaa
Kultuurikeskuse katuse rekonstrueerimine, Põltsamaa Lasteaed Tõruke energiatõhususe suurendamine, Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine.
Puurmani valla töös olevad projektid on: Paisu varjade
projekteerimine, osalus Põltsamaa esmatasandi tervisekeskuse rajamises.
Pajusi valla töös olevad projektid on: Pisisaare külas asuva
Lasteaed-algkooli lasteaia II rühma ruumide rekonstrueerimise projekteerimise ja ehitustööde hanke alusdokumentide
koostamine, hanke „Kase põik 2 mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega“ projekti elluviimine.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. detsembril 2017.
Volikogu istungite kokkuvõtte koostas
Tiia Vahter
Põltsamaa linnasekretär
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MAKSUVABA TULU ALATES 1. JAANUARIST 2018
Alates 1. jaanuarist 2018
rakendub kõikidele tuludele
üldine maksuvaba tulu määr
6000 eurot aastas ehk 500
eurot kuus.
2018. aastal:
• aastatuluga kuni 14 400 eurot
on maksuvaba tulu 6000 eurot
aastas;
• aastatulu kasvades 14 400
eurolt 25 200 euroni väheneb
maksuvaba tulu vastavalt
valemile 6000–6000 / 10 800 ×
(tulu summa – 14 400);
• aastatuluga üle 25 200 euro
on maksuvaba tulu 0.
Aastatuluna arvestatakse
töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis
vm), võlaõigusliku lepingu
alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu,
litsentsitasu, intress, dividend,
maksustatav pension, toetus,
stipendium, preemia, hüvitis
või muu tulu.
Aastatuluna ei arvestata
maksuvabasid hüvitisi, toetusi
ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja
müük), mida füüsilise isiku
tuludeklaratsioonis ei deklareerita.
Tulumaksumäär jääb 2018.
aastal samaks, s.o 20%.
Sotsiaalkindlustusameti
poolt makstavad hüvitised, mis
kuuluvad tulumaksuga maksustamisele:

• pension;
• kahjuhüvitis;
• vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise
vahe).
Sotsiaalkindlustusametist
makstavad hüvitised liidetakse
kokku:
2018. aastast ei ole pension,
kahjuhüvitis, vanemahüvitis
enam eraldi vaadatavad hüvitised, mille vahel inimene peab
valima, kui soovis hüvitiselt
maksuvabastust kasutada.
Hüvitisi vaadatakse sotsiaalkindlustusameti
poolt
makstavate tulumaksuga maksustatavate hüvitistena. See
tähendab, et kui inimesel on õigus nii pensionile kui vanemahüvitisele ning tal on esitatud
(või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus
kõigi sotsiaalkindlustusameti
väljamaksete osas.
Sotsiaalkindlustusameti
poolt makstavad hüvitised, mis
ei kuulu tulumaksuga maksustamisele:
•üksi elava pensionäri toetus;
•peretoetused (sh lapsetoetus,
lapsehooldustasu,
sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus,
lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja
lapsetoetus, eestkostetava või
hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus);

Maksuvaba tulu

2018

LIIDA kokku

Kuidas arvutada
järgmise aasta
tulu suurust?

€

Oma
tulu
hulka ...

Kui sinu keskmine kuutulu on:

Alates 2018. aastast sõltub maksuvaba tulu suurus sinu aastasest tulust

2018

brutosummad

€

(NB! dividendi puhul netosumma),

st summad koos tulumaksu, kohustusliku
kogumispensioni- ja töötuskindlustusmaksega!

...arvesta maksustatav tulu, näiteks:
+ palk
+ preemia
+ pension
+ dividend

+ töövõtuleping
+ üüri- ja renditulu
+ tulu välismaalt
+ vara müük

- kasutatud asjade müük
- maksuvaba stipendium
- lähetuse päevaraha
- töövõimetoetus

on sinu maksuvaba tulu:
500€/kuus

1201-2099€

= 500 – 0,55556 x (sinu tulu – 1200)

alates 2100€

PÕLTSAMAA linnas teeb tänavate hoolet
Eesti Keskkonnateenuste AS. Ööpäevaringse valve- ja
dispetšerteenuse number 507 6908. Töövõtja esindaja
Janno Laht mobiil 508 9883;
e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee
ADAVERE piirkonnas, mis hõlmab Adavere alevikku,
asulaväliseid teid P 37, P 36 ja P 22, Puduküla,
Kalme, Pilu ja Puiatu külasid, teeb töid MERIX OÜ.
Kontakt: Riho Meri (tel 5648 5084, merix5@hot.ee) .

- pere- ja toimetulekutoetus
(nt lapsetoetus)

- eluaseme müük (maksuvaba)
- jms.

Kuidas tegutseda?

Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks ja märgi
maksimaalseks summaks valemi järgi saadud number.
a) palu tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot;
b) ära esita maksuvaba tulu avaldust.

Märgi e-MTAsse kasutuses olevad kontaktid,
et saaksime sulle vajadusel saata teavituse
maksuvaba tulu täitumisest aasta sees.

Maksu- ja Tolliamet
www.emta.ee
880 0811
emta@emta.ee

Maksuvaba tulu pensionäridele
Pensionärid, kes ei tööta, ei pea 500-eurose maksuvabastuse kasutamise soovist sotsiaalkindlustusametit teavitama. Pensioni maksmisel rakendatakse maksuvabastust 500 euro
ulatuses automaatselt.
Tööl käivad ja alla 500-eurost pensioni ja palka teenivad inimesed saavad õiguse esitada maksuvaba tulu avalduse kahte kohta, nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile.
Maksuvabastus kahe väljamaksja peale kokku saab ühes kuus olla maksimaalselt 500 eurot.
Näide: pensionär, kes saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka, saaks ilma seadusemuudatuseta iga kuu kätte 540 eurot ja järgmisel aastal tulumaksutagastust 480 eurot. Nii
pensionile kui palgale rakendatav tulumaksuvabastus võimaldab tal aga kohe kuus kätte
saada 580 eurot ja ta ei pea tulumaksutagastust ootama.
•kahjuhüvitise lisakulutuse
hüvitis (sh proteesidele,
abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud
raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud);
• elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne

elatisabi);
• puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega
lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega
vanaduspensioniealise toetus,
puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus);

Teede talihooldusest

Põltsamaa vallas tehakse talihooldusteenust piirkonniti
vastavalt lepingutele. Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet
vallale kuuluvatel teedel ja tänavatel ning lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel,
mille hooldamiseks on vallavalitsusele esitatud avaldus erateel talihoolduse tegemiseks.
Lumetõrjet alustatakse kokkuleppel töö tellijaga, kui lume
paksus on asulasisestel ja tiheasustusaladel 6 cm ning maanteedel 10 cm.
Teede korrashoid tagatakse hiljemalt hommikul kella 7.00- ks
(ühissõidukite ja koolibussi teed) või 3 tunni jooksul pärast
lumesaju või tuisu lõppemist alevis ja alevikes. Adavere,
Lustivere, Kamari, Esku I, Esku II, Esku külasisese, Umbusi,
Mällikvere I, Mällikvere II piirkondades kella 8.00- ks. Suuremate külakeskuste teed peavad olema sõidetavad 4 tunni, ülejäänud teed 12 tunni möödudes lumesaju möödudes.
Lumetõrjet jalg- ja kergliiklusteedel ning parklates tuleb teha
soovitavalt ajavahemikul 22.00–8.00. Kui talihooldustööd ei
sega jalakäijaid või parkivaid autosid, siis ka teistel aegadel.
Öösel või hommikul alanud lumesaju või tuisu korral tagatakse
kella 7.00-ks teede läbitavus vähemalt ühes sõidusuunas.
Lumetõrjet ei tehta erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt takistusi 1,5–2 m ulatuses tee servast,
eemaldanud oksi 4 m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või
tõkkepuu või ei ole tähistatud vajadusel tee asukohta.
Valla kodanikel peab olema lepingu kehtivuse perioodil
24 tundi ööpäevas võimalik pöörduda lepingu täitmisega seonduvates küsimustes otse teenuse osutaja poole.

- elatis
- kingitused
- erisoodustus

Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks.
Kui see on varem esitatud, siis uuesti esitama ei pea

0€

Kui sissetulek on raskesti ennustatav, saad teha tööandjale avalduse maksuvabast
tulust loobumiseks ja vältida sellega hiljem tulumaksu juurdemaksmist.
Enammakstud tulumaksu saad tuludeklaratsiooni esitamisega tagasi.

JAGA 12-ga

eeldatav aastane tulu

...ära arvesta maksuvaba tulu, näiteks:

+ vanema- ja haigushüvitis
+ maksustatav stipendium
+ ettevõtlustulu
+ jms.

kuni 1200€

÷ 12

• represseeritu toetus;
• olümpiavõitja riiklik toetus;
• tagasipöörduja toetus;
• kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised;
• sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus,

abivahendid);
• psühholoogilise abi kulude
hüvitamine (ohvriabi).
Maksuvaba tulu avaldus:
Maksuvaba
tulu
saab
rakendada
inimeseavalduse
alusel ainult üks tulumaksu
kinnipidaja(nt tööandja, sotsiaalkindlustusamet).
Pensionärid, kes ei tööta, ei
pea 500-eurose maksuvabastuse kasutamise soovist sotsiaalkindlustusametit
teavitama.
Pensioni maksmisel rakendatakse maksuvabastust 500 euro
ulatuses automaatselt.
Need pensionärid, kes töötavad, saavad valida, kas kasutavad maksuvabastust tööandja
juures või sotsiaalkindlustusametis. Kui pensionär on juba
esitanud tulumaksuvabastuse
avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendataks tema pensionist
tulumaksuvabastust, siis uut
avaldust ta esitama ei pea.
Lisainfot saab tulumaksu infonumbril 661 0551
E-R 09.00-17.00.

Tutvu ka

www.sotsiaalkindlustusamet.ee;
www.emta.ee.

Sotsiaalkindlustusametist
ning maksu- ja tolliametist
saadud info põhjal koostanud:
Karmen Allev

Puurmani vallavalitsuse
sotsiaaltöö ja lastekaitse
peaspetsialist

MÄLLIKVERE II piirkonnas, mis hõlmab Pauastvere,
Võhmanõmme, Annikvere külasid ja Mällikvere jalgteed
(Puhu-Ristist kuni Lustivere ristmikuni), teeb lumetõrjet
MÄLLIKVERE PÜ. Kontakt: Meelis Kaljuste
(tel 516 5956, mallikvere@hot.ee).
PUURMANI piirkonnas, mis hõlmab Altnurga, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve küla,
on kontaktisikuteks Raivo Viilvere, telefon 505 0128 ja
Silvi Vahkal, telefon 505 0118. Valla ja lepingulistel erateedel tehakse talvist lumetõrjet lepingulise ajaga
12 tundi pärast lumesaju lõppu.

LUSTIVERE piirkond: OÜ KAAVERE AGRO,
Meelis Marmor (tel 525 0308, meelis@marmorland.ee)

PUURMANI alevikus ja Jürikülas tehakse lumetõrjet
valla traktoriga. Valla ja lepingulistel erateedel tehakse
talvist lumetõrjet lepingulise ajaga 12 tundi pärast lumesaju lõppu.

KAMARI piirkond: mis hõlmab Kamari alevikku ja
Väike-Kamari küla ja Väike-Kamari jalgteed, teeb lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil, (tel 554 8979) .

Lume- ja libedusetõrjet teevad
(kohev lumi - kriitiline paksus 10 cm, sulalumi või lörts kriitiline paksus 6 cm, ajavahemiku arvestatakse kriitilise
paksuse ületamisest)

ESKU I piirkond, mis hõlmab Räsna, Rõstla, Lebavere,
Nõmavere, Esku ja Vitsjärve külasid, teeb lumetõrjet AS
Teede REV-2, Marten Miil. (tel 554 8979) .

VÄGARI piirkonnas OÜ Moreen.
Kontakt: Arvi Spelman 520 0933.

ESKU II piirkond, mis hõlmab Esku, Kuningamäe,
Võisiku ja Mõhküla külasid, teeb lumetõrjet AS Teede
REV-2, Marten Miil (tel 554 8979).
ESKU KÜLA SISENE: VITSJÄRVE PÕLDUR,
Tanel Tõrvand (tel 5656 5167, vitsjarve@hot.ee).
UMBUSI piirkond: mis hõlmab Umbusi ja Kablaküla
külasid, teeb lumetõrjetöid AS Teede REV-2, Marten Miil
(tel 554 8979).
MÄLLIKVERE I piirkond, mis hõlmab Mällikvere,
Alastvere külasid, Konesko teed ja Mõhu suvilaid, teeb
lumetõrjet AS Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979).

PAJUSI piirkonnas AS Pajusi ABF.
Kontakt: Einar Teras 5302 0549 - lumelükkaja.
PISISAARE-PÕLTSAMAA kergliiklusteel
Merix OÜ. Kontakt: Riho Meri
(tel 5648 5084, merix5@hot.ee).
RIIGITEEDEL vastutab talihoolde tegemise eest AS
Teede REV-2, Marten Miil (tel 554 8979), informatsiooni
ja probleemidega võib pöörduda ka maanteeinfokeskuse
poole tasuta telefon on 1510.
Aivar Aigro

Põltsamaa linnavalitsuse
abilinnapea/linnamajandusosakonna juhataja

Põltsamaa valla leht.
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Sõna on seltsilistel!
See, et koalitsioonipartnerid on otsustanud vallalehte välja andma hakata,
annab kõigile seltsilistele,
isetegevuslastele ja muidu
aktiivsetele inimestele võimaluse oma tegemistest
rohkem rääkida. Otse leheveergudel ja oma inimestele.
On hea tunne, et esimese asjana on otsustanud uus
koalitsioon oma näo rahva
poole pöörata ja avada pisut
kaugel seisvate ametnike
kabinetiuksi. Vastukaaluks

on aeg aktiivsetel inimestel
ja mittetulundusühingutel
oma tegemistest rohkem
teada anda.
Meie vald on rikas toimivate kodanikeühenduste
poolest, mistõttu tahame
teiega järgnevatel aastatel
tuttavaks saada. Huvitav
on teada, et ainuüksi Põltsamaa linnas on registreeritud
MTÜ-sid viiekümne kanti.
Kolmandiku võrra vähem
kui linnas on neid meie
valla külades. Aktiivseid ja
igapäevaselt pildil olevaid

MTÜ-de toetamist koordineerib
kultuuri- ja spordikomisjon.
Komisjoni esimees on
Erkki Keldo
erkki.keldo@gmail.com

K

omisjon tegeleb Põltsamaa valla kultuuri ja noorsootööd puudutavate küsimustega, sh ka kultuuriasutuste ja noortekeskuste töö korraldamisega. Lisaks
sporti ja terviseedendamise arendamist puudutavate
küsimustega. Kultuuri- ja spordikomisjoni haldusalasse
jääb ka külaseltside, mittetulundussektori ja kodanikualgatuse korras ette võetavate sündmuste rahastamise
koordineerimine. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda
puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.
Kultuuri- ja spordikomisjoni juhib Erkki Keldo. Aseesimees on Reet Alev ja liikmed Marika Kartsepp, Janne
Karu, Terje Kiipus, Elmo Krumm ja Olev Kull.
Tegemist on väga laia vastutusvaldkonnaga. „Üheks
olulisemaks teemaks saab olema ühtse rahastusmudeli välja töötamine, kaasates kõiki huvigruppe ning siiani
toiminud häid praktikaid,” ütleb Erkki.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe hinnangul on
eesolev töö väga mahukas. Väga teretulnud on koostöö
kõikide valdkonna esindajatega, et pakkuda mitmekülgset kultuuri- ja spordielu Põltsamaa vallas.

Saame tuttavaks
ühendusi on ikka vähem,
kui neid registrisse kantud
on. Loodame, et võimalus
oma asjast rääkida, äratab
ka mõne varjus olija taas
elule. Teinekord pole rohkem vaja, kui saada tagasisidet, leida juurde mõni mõttekaaslane või leida pisut
lisaraha, et hea mõte teoks
teha.
Toimivad mittetulundusühingud on iga omavalitsuse rikkus. Põltsamaa
vallavanem Margus Möldri
on öelnud, et igal juhul tuleb jätkata seltsitegevuse
toetamist. Tema hinnangul
on ülioluline säilitada kogukonna eestvedajate säde,
motivatsioon ja initsiatiiv.
Tarmukas kogukond viib
piirkondliku elu edasi ja on
oluliseks ühenduslüliks kõigi osapoolte vahel.
Seltsileht on veerg, kus
saavad kõik MTÜ-d kajastada oma tegemisi ning anda
teada eesolevatest sündmustest. See on koht, kus
rääkida inimeste oma algatusel toimuvatest sündmustest, oma inimestest ning
tunnustada neid. Ehk on
puudu mõni mõttekaaslane,
abikäsi või vahend – kõigest
tuleb rääkida!
Ootame kõikidelt aktiivsetelt seltsidelt kaastöid, et meie seltsileht
oleks igati sisukas.
Inimesed, kes sedasorti
ühendustes tegutsevad, on
reeglina täiesti isemoodi –

Tulge osalema Playback Showl !
Kutsume teid
27. jaanuaril 2018 Põltsamaa kultuurikeskusesse,
et saaksite osa järjekordsest Playback Show’st.

Playback Show on üritus, kus uue Põltsamaa valla
7.-12. klasside õpilased
koostavad kavad enda valitud artistide parodeerimiseks. Playback tõlgituna
inglise keelest tähendab
taasesitust ja show on ÕS
andmetel muusikat sisaldav
ajaviiteline eeskava või vaatemäng. Kõikidest esitustest
formeerub kontsert, mis
on kokku pandud õpilaste
endi koostatud paroodiaesitustest. Kuna 2017. aasta
Playback Show oli Põltsamaa
Ühisgümnaasiumis
väga
menukas, siis otsustasime
järgmise ürituse teha veelgi
vingema. Meie eesmärgiks
on edendada Põltsamaa ÜG

traditsiooni ja sellel korral
kaasata ka kõiki uue Põltsamaa valla õpilasi. Me soovime muuta õpilaste koolielu
huvitavamaks ning pakkuda
kvaliteetset meelelahutust.
Žüriisse kutsume Jõgevamaa juurtega näitlejaid ning
lauljaid.
Ootame osalema eelkõige
uue Põltsamaa valla 7.-12.
klasside õpilasi ja ühe grupi
suuruseks võib olla kuni 10
inimest. Osalemine on tasuta.
Tulge ja saage unustamatu
kogemus osaledes Playback
Show’l!
Oma grupi saate registreerida meiliaadressil playback@poltsamaa.edu.ee
ning korraldajad võtavad
teiega ise ühendust.

Playback meeskond

selle asemel, et viriseda, on
otsustatud käised üles käärida ja tegutsema asuda. Iga
seltsi tekkimine on seotud
mõne eesmärgiga. Tihti
just sooviga midagi muuta,
midagi paremaks teha ja midagi ise korda saata.
Aeg ja vahendid, mis panustatakse, tulevad suures
osas isikliku elu arvelt või on
seotud otseselt isikliku eluga. Mõni nimetab sedasorti
toimetamisi hobiks, mõni
vajaduseks – vajaduseks
olla aktiivne kogukonna
liige. Nii võib ka Põltsamaa
vallas leida seltse, mis tegutsevad priitahtlike päästjatena, seltse, mis ühendavad
lapsevanemaid, tegelevad
spordi edendamisega või
loodushoiu ja taaskasutuse
teemadega. Võimalusi kodanikualgatuse korras oma
kodukoha arengusse ning
inimeste tegevuses hoidmisesse panustada on tegelikult lõputult.
Soovime seltsilehe veergudel iga kuu avada mõne
ühenduse telgitagused – mis
eesmärkidel tegutsetakse,
tähtsamad sündmused, liikmed ja kõik mida oluliseks
peetakse. Loodame, et enda
tutvustamine aitab kodanikeühendustel rohkem silma
paista ning oma tegevustele
toetust leida.
PVL

MTÜ Siimu nimeline kitarrifond

MTÜ Siimu nimeline kitarrifond on asutatud 27.07.2014
sama aasta märtsis õnnetuse tagajärjel meie seast lahkunud
Siim Miljandi (28.07.1999 – 22.03.2014) mälestuseks. Fond on
asutatud koostöös Põltsamaa muusikakooliga ning konkreetsemalt loodud toetama muusikakooli kitarriosakonda. Fondi
asutajad ja haldajad on Siimu vanemad.
Fondi peamiseks eesmärgiks on maksta iga õppeaasta lõpus
stipendiumi ühele tublile Põltsamaa muusikakooli kitarriõpilasele. Stipendiaadi valib muusikakooli õppenõukogu. Praeguseks on juba kolm stipendiaati: Siim Hendrik Saar (2015),
Madis Miks (2016) ja Hart Saksniit (2017). Kõik kolm poissi on oma kitarriõpingutega silma paistnud ning on jätkanud
kitarrimängu ka peale muusikakooli lõpetamist.
Lisaks püüab fond ka muul viisil kitarriõpilasi toetada, ning
motiveerida neid kitarrierialal pingutama. Ajajooksul püüame
kitarriosakonda aidata nii inventari soetamise kui ka erinevate
ürituste korraldamisega. Näiteks selle aasta kevadel sai muusikakooli kitarriosakonnale kingitud Siimu kitarrivõimendi
õppetöö sujuvamaks korraldamiseks.
Motivatsiooni üritustena oleme käima lükanud kontsertkohtumised Eesti tuntumate kitarristidega. Tänaseks on
korraldatud kaks selle sarja üritust, kus noortega kohtusid
Paul Neitsov ja Jalmar Vabarna. Kohtumistel rääkisid muusikud oma kunagistest kitarriõpingutest. Jagasid nippe, kuidas
fookus kitarri juures hoida ning musitseerisid kitarril. Jalmar
Vabarna näiteks tutvustas noortele 12-keelset kitarri, mida
täna Eestis mängivad vähesed muusikud.
Kuidas fond ennast majandab ja kuidas meid toetada?
Siimu nimeline kitarrifond sõltub suuresti vabaannetustest.
Samuti on spetsiaalne toode – Siimu mesi, mille kogu müügitulu läheb fondi tegevuse toetamiseks. Siimu mesi on 300
g meepurk kinkekarbis. Mesi pärineb Ojatare talu mesilastelt.
Toode on suurepärane kingitus sõbrale, kolleegile, kaaslasele.
Tänaseks on meil sõpru/toetajaid nii Eesti piires kui ka teisel
pool piire. Toodet saab tellida läbi Siimu nimelise kitarrifondi Facebooki lehe, kus on kirjas ka kogu info fondi tegevuse
kohta.
Kui ka sina, armas sõber, soovid anda oma panuse, et
Põltsamaalt sirguks rohkem tublisid kitarriste, osta kinkekarbis “Siimu mesi” või tee annetus MTÜ Siimu nimeline
kitarrifond arveldusarvele EE341010220238289227.
MTÜ Siimu nimeline kitarrifond
asutajad
tänavad sind panuse eest!
Aulike Miljand
MTÜ Siimu nimeline kitarrifond
asutaja
527 9168

Põltsamaa valla leht.
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kell 17 Kontsert. Esinevad Rolf Roosalu ja Saara
Kadak (piletitega).

19. detsember kell 19
KONTSERT JÕULULUMI Marko Matvere, Annabel
Soodla ja Ooper-kvartett
29. detsember kell 19
JÕULUKONSERT Jassi Zahharov ja Novella
Hansoni laulupoisid

27. detsember 2017-5.01.2018 koolivaheaeg
raamatukogus. Meisterdamine.
Näitused:
1. “Hea ja armas jõuluraamat”
(4.12.2017–7.01.2018)
2. “Jõuluooteaeg” (4.12.2017–7.01.2018)
3. “Pimm-pomm, pimm-pomm, kell tunde lööb.”
Kellade näitus. (8.12.2017–8.01.2018)
4. “Tikk-takk tiksub kell.” Jutte ja luuletusi
erinevatest kelladest. Raamatunäitus.
(8.12.2017–8.01.2018)
5. MTÜ Vägari maakondliku ühisprojekti
„Kellel on kõige väiksem ökoloogiline jalajälg“
õmblemise algkursusel valminud tööde näitus.
(11.12.2017–5.01.2018)
6. Näitus laste koolivaheajal valminud töödest
(8.01.2018–8.02.2018)
7. Talv Põltsamaal. Fotonäitus sarjast „Neli
aastaaega Põltsamaal“ (8.01.2018–8.02.2018)

31. detsember kell 16
vanaaastaõhtu jumalateenistus
1. jaanuar 2018 kell 12
uusaasta jumalateenistus

• PUURMANI LASTEAED SIILIPESA
19. detsember kell 16 jõulupidu

31. detsember kell 21
AASTALÕPUPIDU
Muusikaline tervitus Reigo Tõnisson ja
Sigrid Kinguste
Tantsukool Tango tantsijad
Showtantsutrupp Glamgirls
Tantsuks ansambel Onud

20. detsember kell 10 jõulupidu
(Saduküla rühm)
20. detsember kell 15 jõululaat

• PISISAARE ALGKOOL JA LASTEAED

Jaanuar 2018
11. detsember–12. jaanuar
Naiskodukaitse 90. aastapäevale pühendatud
FOTONÄITUS

18. detsember kell 8.50 3. advendihommik
18. detsember kooliõpilased esinevad Pajusi
rahvamajas Memme-Taadi jõulupeol kell 13

15. jaanuar – 2. märts
KATRE ARULA ISIKUNÄITUS

20. detsember töötab koolis piparkoogi töökoda

3. jaanuar kell 18
Lastele ja koguperele mõeldud raamatu
“SIDDHATTHAST BUDDHANI” ESITLUS

21. detsember 10.30 jõulujumalateenistus koos
Aidu ja Pisisaare ôpilastega Põltsamaa kirikus,
jõululõuna Pajusi rahvamajas
kell 13 klassikaline jõulukontsert

14. jaanuar kell 16
KUUSKEDE SAATMINE JÕULUMAALE
Põltsamaa noortekeskuse juures

22. detsember kell 10.30 kooli jõulupidu

• PAJUSI RAAMATUKOGU
20. detsember avatakse jõulukohvik
21. detsember kell 14 jõulumeeleolus õhtupoolik
Heldur Lääne ja tema uue raamatuga
22. detsember kell 12 jõulutöötuba

21. detsember kell 18.00 jõulupidu

Näitused ja väljapanekud.
“Detsembri kuus sündinud Eesti kirjanikud ja
luuletajad – Jaak Jõerüüt 70 & Maimu Linnamägi
95 & Silvia Truu 95 & Juhan Kunder 165 & Karl
Eduard Sööt 155”
“Päkapikkude põnevad päevad”
“Rõõmsaid jõule”
Pisisaare Algkooli laste tööde näitused.
Janne Vaabla ANDES-VÕTTES
Õpipoisist meistriks näitus-müük

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU

• PAJUSI Rahvamaja

3. jaanuar kell 13 koolivaheaja filmipäevad:
“Bamse ja nõia tütar”
4. jaanuar kell 13 koolivaheaja filmipäevad:
“Nukatuka metsarahvas”
5. jaanuar kell 13 koolivaheaja filmipäevad:
“Pettson ja Findus. Maailma parimad jõulud”

21. detsember kontsert JÕULUMÕTISKLUS.
Kell 13 lastele, kell 19 täiskasvanutele.
Sissepääs tasuta.

• LUSTIVERE KOOL

27. jaanuar kell 19
PLAYBACK SHOW 2018

18. detsember jõululaat

• EELK PÕLTSAMAA KIRIK
22. detsember kell Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
jõulukontsert
kell 18 kontsert - esinevad Politsei- ja Piirivalveorkester, Tartu Noortekoor, Politsei- ja Piirivalveameti segakoorid Akord ja Chorus Menticum
(piletitega)
24. detsember kell 11 IV advendi jumalateenistus, laulab koguduse ansambel
kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus,
laulab koguduse segakoor
25. detsember kell 11 jõulupüha jumalateenistus,
laulavad koguduse noored.

• Puurmani rahvamaja
30. detsember kell 21.00 aastalõpupidu ansambliga PS Troika. Info Puurmani valla kodulehel.

• AIDU RAAMATUKOGU

• PUURMANI RAAMATUKOGU

28. detsember 2017 kell 14 jõuluaja muusikatund
akordionistidega

7. jaanuar 2018 kell 14 kino lastele rahvamaja
saalis “Niko ja lendavad põhjapõdrad”

• PÕLTSAMAA PÄEVAKESKUS
Esmaspäeviti 10.00-14.00 avatud pesumaja
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
13.00-15.00 arvuti tutvustus
Neljapäeviti 10.00-14.00 avatud pesumaja
11.00 Laulmine. Saateks mängib Valve Saviauk
11.00- 18.30 SAUN
11.00-14.30 Meeste saun
15.00-18.30 Naiste saun
Reedeti 11.00- 18.30 SAUN
11.00-14.30 naiste saun
15.00-18.30 meeste saun
29. detsember meeste sauna ei toimu!
Teisipäev, 19.12.2017
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
13.00-15.00 arvuti tutvustus
25. ja 26. detsember päevakeskus suletud!
Esmaspäev, 1. jaanuar 2018
päevakeskus suletud!
Teisipäev, 2. jaanuar 2018
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
12.00 eakate jooga
Kolmapäev, 3. jaanuar 2018
11.00 õpituba
Teisipäev, 9. jaanuar 2018
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
12.00 eakate jooga
Kolmapäev, 10. jaanuar 2018
11.00 õpituba
Teisipäev, 16. jaanuar 2018
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
12.00 eakate jooga
Kolmapäev, 17. jaanuar 2018
11.00 õpituba
Teisipäev, 23. jaanuar 2018
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
12.00 eakate jooga
Kolmapäev, 24. jaanuar 2018
11.00 õpituba
Teisipäev, 30. jaanuar 2018
11.00-15.00 kasutatud riiete jagamine
12.00 eakate jooga
Dušši kasutus E– R 10.00–16.00
Etteregisteerimine: 5860 3580.
25. ja 26. detsembril päevakeskus suletud!
Esmaspäeval, 1. jaanuaril 2018 päevakeskus
suletud!
Lisainfo: Anne Kurvits 5860 3580.

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUSE HUVIRINGID
1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE
Aeg: teisipäev, kolmapäev kell 13.00.
Juhendaja: Eha Tralla
Kontakt: tel 5646 0887, e-post eha@kultuurikeskus.eu
2.C - SEGARAHVATANTSURÜHM ZIPELGAD
10.–12. klassi õpilastele
Aeg: esmaspäev kell 16.00–18.00,
neljapäev kell 16.30–18.00. Juhendaja: Karin Uusküla
Kontakt: tel 527 7219, e-post karinuuskyla@gmail.com
3.BREIKTANTSUTRUPP COMPLETE CREW
Aeg: reede kell 16.00–17.00 Juhendaja: Marek Tamm
Kontakt: tel 5815 0518, e-post complete.crew@mail.ee
4. LASTE NÄITERING 4.–6. KLASSI ÕPILASTELE
Aeg: reede kell 14.00–15.30. Juhendaja: Vilve Piht
Kontakt: tel 520 6394, e-post vilve@kultuurikeskus.eu
5. NOORTE NÄITERING VIRIBUS UNITIS
9.–12. KLASSI ÕPILASTELE
Aeg: teisipäev kell 17.00–19.00
Juhendaja: Keiu Kess
Kontakt: tel 506 1991, e-post kesskeiu@gmail.com
6. NÄITERING KUUKATSUJAD TÄISKASVANUTELE
Aeg: teisipäev kell 19.30–22.00. Juhendaja: Keiu Kess
Kontakt: tel 506 1991, e-post kesskeiu@gmail.com
7. LINNA PUHKPILLIORKESTER
Aeg: pühapäev kell 18.00–20.00. Juhendaja: Urmas Mägi
Kontakt: tel 554 1852, e-post urmasmagi3@gmail.com

Põltsamaa Valla Leht

8. 1. KLASSI SEGARAHVATANTSURÜHM
TÕRUKESED I
Aeg: kolmapäev kell 13.00–14.00. Juhendaja: Maia Lepiste
Kontakt: tel 5817 1877, e-post mlepiste@gmail.com
9. 2.–3. KLASSI SEGARAHVATANTSURÜHM
TÕRUKESED II
Aeg: kolmapäev kell 14.00–15.00, reede
kell 14.00–15.00. Juhendaja: Maia Lepiste
Kontakt: tel 5817 1877, e-post mlepiste@gmail.com
10. 4.–6. KLASSI SEGARAHVATANTSURÜHM
MURAKAD
Aeg: kolmap. kell 15.00–6.30,
reede kell 15.00–16.00. Juhendaja: Maia Lepiste
Kontakt: tel 5817 1877, e-post mlepiste@gmail.com

16. SEGAANSAMBEL
Aeg:
Juhendaja: Reet Sester
Kontakt: tel 501 4945, e-post sester.reet@gmail.com
17. PÕLTSAMAA KERGEMUUSIKAKOOR
Aeg: kolmapäev kell 19.00–20.30
Juhendaja: Merle Nisu
Kontakt: tel 510 8379, e-post merle.nisu@pajusi.ee

11. B-SEGARAHVATANTSURÜHM TULIHÄND
Aeg: neljapäev 18.00–20.00,
pühapäev 15.00–18.00
Juhendaja: Kaja Kivi
Kontakt: tel 528 9679, e-post kajakivi@gmail.com

18. LAULUKOOR LEELO
Aeg: teisipäev kell 10.00–12.00.
Juhendaja: Inge Peters
Kontakt: tel 516 4469 e-post ingepeters6@gmail.com
19. TANTSURÜHM RÕÕMUSRING
Aeg: esmaspäev kell 11.00–13.00
Juhendaja: Helve Joosu
Kontakt: tel 516 7034; 775 2769

12. NAISRAHVATANTSURÜHM UHKA
Aeg: esmaspäev ja kolmapäev kell 19.00–21.00
Juhendaja: Kaja Kivi
Kontakt: Katrin Koitla 521 1162.

19. KANGAKUDUMISRING
Aeg: esmaspäev-reede kell 9.00–17.00
Kontakt: Kersti Pook tel 515 6980,
e-post kerstipook@gmail.com

13. D-SEGARAHVATANTSURÜHM VIRMALISED
Aeg: neljapäev kell 20.00-22.00.
Juhendaja: Senta Bergmann
Kontakt: tel 776 5402. Hooaeg 2017/ 2018
14. MEMMEDE RAHVATANTSURÜHM TANTSURÕÕM
Aeg: kolmapäev kell 10.00–11.30
Juhendaja: Senta Bergmann. Kontakt: tel 776 5402

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa

15.LASTE LAULUSTUUDIO
Aeg: esmaspäev kell 13.00–16.00, reedel 13.00–15.00.
Juhendaja: Meeli Nõmme
Kontakt: tel 5816 0082,
e-post meeli.nomme@poltsamaa.edu.ee

Teiste organisatsioonide ja ühenduste
huviringid Põltsamaa kultuurikeskuses
2016–2017
1. MTÜ Hurma Kinnas TANTSU- JA MOEKOOL
DANCE DREAM lastele ja noortele
Aeg: esmaspäev kell 17.00,18.00,19.00,
kolmapäev kell 17.00, 18.00,19.00.
Juhendaja: Rita Muttel.
Kontakt: tel 5623 3288.
2. JJ STREET TÄNAVATANTS
Aeg: teisipäev kell 16.00-17.00,
neljapäev kell 16.00-17.00
Juhendaja: Kairi Jerlov.
Kontakt: tel 5568 2954.
3. JUTUTUBA EAKATELE –
MTÜ Pensionäride Ühendus Kuldne Iga
Kontakt: Maire Lainurm tel 5665 9253.
4. REPRESSEERITUTE ÜHENDUS
Kontakt: Helgi Žukovitš.
5. SELTSKONNATANTSUKLUBI
Aeg: neljapäeval kell 19.00–21.00,
pühapäeval kell 13.00–15.00.
Juhendaja: Reet ja Juhan Tennasilm.
Kontakt: tel 526 1243.

20. VANATANTSUKLUBI
Aeg: reede (mitte reg) 18.00–20.00
Juhendaja: Senta Bergmann
Kontakt: tel 776 5402.

Toimetaja: Taimi Rao, Tel 529 8681,
e-mail: leht.poltsamaa@poltsamaa.ee
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