Põltsamaa Valla Leht
Puurmani Priitahtlik Päästeselts sai
uue auto
Vabatahtlike pritsimeeste tegevus maapiirkondades on eluliselt
vajalik. Seda kinnitab
asjaolu, et suhteliselt
eraldiolevatesse piirkondadesse, nagu seda
on Puurmani, jõuavad
kutselised päästjad
paarikümne minuti
kuni poole tunni jooksul. Samas kohalikud
vabatahtlikud on õnnetuse korral esimesed
reageerijad.
MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts on viimastel aastatel jõudsalt
edenenud. Tegelikult asutati Puurmanis kohalik
tuletõrjeselts juba 1937.
aastal. Pritsikuurid rajati
Puurmanisse, Pikknurme
ja Härjanurme. Seltsi tegevus oli elav ka nõukogude
ajal, mil pritsimeestel oli
oma tuletõrjedepoo, mis
ehitati 1962. aastal. Aastatel 1993–2010 tegutses
Puurmanis kutseline päästekomando. Vahepeal oldi
juriidiliselt Põltsamaa vabatahtlike koosseisus, kuid
tunti vajadust oma priitahtliku ühenduse järele.
MTÜ Puurmani Priitahtlik
Päästeselts asutati aastal
2014. MTÜ loomisest oli
juhatuse liikme Villu Sinimetsa sõnul palju kasu:
„Selle kaudu on asjaajamine oluliselt lihtsam, ka
rahataotlustele vastatakse
rohkem positiivselt ning
meid võetakse kui arvestatavat partnerit riigile.“
„Tegelikult, kui aus olla,
siis meie ise ei oleks seda
MTÜ-d siin teinud. Sel ajal
tuli Margus (Möldri) Puurmanisse ja tema oli päästeameti taustaga ning võttis
selle asja eest vedada, siis
lõimegi oma vabatahtlike
päästjate ühenduse. Ilma
temata ei oleks me seda
asja hakanud siin tegema.
Meie tegevuse peamine
eesmärk on tagada oma
kogukonna turvalisus,“ jätkab Villu Sinimets mittetulundusliku tegevuse tagamaade valgustamist.
Uuest masinast ei julgenud kohalikud mehed
niipea unistadagi. Vaikselt
peeti plaane ja kirjutati
isegi projekt vana auto puitosade taastamise tarbeks,
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Tulekul on
Põltsamaa jõe
44. suvemängud

Esiplaanil Põltsamaa jõe mängude
kauaaegne eestvedaja Villu Ojasalu
juhtimas mängude rongkäiku.

Foto pärit Villu erakogust.

1975. aastal alguse saanud traditsioonilised Põltsamaa jõe suvemängud
toimuvad tänavu 26. augustil Põltsamaal. Seekordsetele suvemängudele
kutsutakse 15 erineval spordialal osalema Põltsamaa, Viljandi, Põhja-Sakala ja Järva valla sportimishuvilisi noori
ja täiskasvanuid.
Mängude peakorraldaja on
SA Põltsamaa Sport (sport@poltsamaa.ee, tel 506 3912 või 5557 1721) ja
peakohtunik Mart Järviste (tel 5384
8808).
Täpsema info ürituse kohta leiad
Põltsamaa valla veebilehelt
www.poltsamaa.ee.

Puurmani Priitahtliku Päästeseltsi meeskond rõõmustab uue masina üle.
kuna vana auto pealisehitis on puitraamil ja hakkas
juba siit-sealt pehkima.
Puurmani
vabatahtlike
pritsimeeste praegune auto
on pärit 1976. aastast. Uus
masin on aga 1997. aasta
väljalase. Suures plaanis
vahetati 40-aastane vanake välja 20 aastase masina
vastu. „Riik jagas ülejäävad masinad vabatahtlikele laiali, nii saimegi oma
vana masina uue vastu
välja vahetada,“ rõõmustab
Villu.
Villu Sinimets räägib
heal meelel ka vabatahtliku töö argipäevast. Tema
hinnangul on vabatahtliku
pääste osakaal tegelikult
väga suur. „Vabatahtlikud
päästjad vastavad igale
viiendale väljakutsele ehk
kokku saavad vabatahtlikud umbes 3500 väljakutset aastas. See number on
aasta-aastalt kasvanud,“
märgib ta. Eelmises kvartalis oli meil üle 20 väljakutse. Laeva vabatahtlikud
on juba üle poole aasta n-ö
arvelt maas ja seega teenindame ka seda piirkonda.“
Villul on hea meel, et
Puurmani
vabatahtlike

pritsimeeste depoo sai eelmise aasta lõpus värske
ilme ning ka tehnika uueneb tasapisi. „Vana ja kohati varisemisohtlik hoone
sai täielikult renoveeritud
ja soojustatud. Esimesel
korrusel korrastati garaaž päästeautole. Teisele
korrusele ehitati välja õppeklass, saun, WC, pesemisruum ja valvevahetuse
ruum,“ räägib ta lühidalt
viimase aasta õnnestumistest. „Mõttes mõlgub veel
depoo ette täiendava osa
ehitamine, et saaksime
tehnikat majutada. Võimekust on vaja suurendada,
kuna siin on suured rabaja metsamassiivid, mis
vajavad kaitset. Hetkel ei
ole me Margusega suutnud
veel seda kohta leida, kust
vajaminevad summad välja
kirjutada. Projekt juba on
olemas.“
„Kui võrdleme oma tegevust riiklike päästjatega, siis meie saame umbes
sama summa kvartalis, mis
kulub ühe riikliku päästja ülalpidamiseks kuus.
Riik hoiab kokku, kuid
vabatahtlik ei asenda kunagi kutselist. Minu meelest on riik praegu selles

küsimuses piiri peal. Vabatahtlikega ei suudeta katta
tervet Eestit, eriti maapiirkondades, kus rahvast jääb
üha vähemaks. Tulevik ei
tundu helge. Kui meie maapiirkonnad tühjaks jooksevad, siis ei ole meil enam
kedagi vabatahtlikuks värvata. Tallinna-Tartu trass
on siinsamas kõrval ja õnnetused juhtuvad,“ räägib
vabatahtlik päästja vajadusest pidevalt valmis olla.
Puurmani vabatahtlikel
on samad mured, mis teistelgi priitahtlikel pääste- ja
tuletõrjeseltsidel. Tegelik
seis on selline, et masinapargi keskmine vanus ületab 30 aastat, raha uute
paakautode ja kustutustehnika soetamiseks ei jätku.
Vanu masinaid hoiavad
elus vabatahtlike päästjate endi osavad käed. „Mida
oskame ja suudame, teeme
ise, suuremad asjad laseme
teha,“ avab Villu pisut vanade autode elushoidmise
saladust. Puurmani auto
hingeeluga on kõige enam
kursis vabatahtlik Mati Johanson.
Villu Sinimetsa arvates
peaks riik pisut rohkem läbi
mõtlema, mida siis lõpuks

Foto Villu Sinimets.

tahetakse vabatahtlikelt.
„Meilt oodatakse, et teeksime ennetusprogrammi raames ka kodukülastusi. Selle töö peale asus üks meie
liikmetest, ametilt IV järgu
korstnapühkija, kes kodusid nagunii juba külastab.
Tema kutsespetsiifika on
selline, et näeb koheselt ära
ohukohad. Aga näe – ei sobi.
Ei ole läbinud vabatahtliku
päästja koolitust. Ta ei lähe
ju sinna tuld kustutama!
Õnneks viisid läbirääkimised
kompromissini
ning saame nõustamistega
kodudes jätkata.“
Vabatahtlike
pritsimeeste töö on tänuväärne.
Suurt tänu tunneb Villu
Sinimets, rääkides nendest tublidest meestest,
kes igapäevatöö, pere- ja
koduelu kõrvalt jaksavad
panustada vabatahtlikku
tegevusse. Tema arvates
on Puurmani vabatahtlike
ühendusel veel palju väljundeid: „Jätkuks ainult
mehi, keda värvata, ning
riigil tarkust panustada
piisaval määral nii kutselistesse kui vabatahtlikesse
päästjatesse!“

Taimi Rao

PÕLTSAMAA JÕE
44. SUVEMÄNGUDE
AJAKAVA (26.08.2018)
6–8 KALAPÜÜK Jahimeeste
saarikul
10
AVAMINE kunstmuruväljakul
10.30 OMAVALITSUSJUHTIDE
VÕISTLUS kunstmuruväljakul
10.30 VÕRKPALL rannas
10.30 JALGPALL jalgpallistaadionil
10.30 KORVPALL 3x3 PÜG-i võimlas
10.30 JALGRATTAKROSS
Kuningamäe terviserajal
10.30 KAUGUSHÜPE
kunstmuruväljakul
10.30 PETANK PÜG-i pargipoolsel
väljakul
11–13 KANUURALLI rannas
11
IAAF VÄIKELASTE KERGEJÕUSTIK – JOOKSE, VISKA, HÜPPA
kunstmuruväljakul
11–13.30 NOOLEVISE PÜG-i
võimlemisväljakul
11–13.30 NAELA PAKKU LÖÖMINE
PÜG-i võimlemisväljakul
12–13.30 TOPISPALLIJÄNN/KUULIJÄNN PÜG-i harjutusväljakul
14 500 m MURDMAAJOOKS PÜG-i
pargis
14 KETTAGOLF Kuningamäe kettagolfipargis
AUTASUSTAMINE kunstmuruväljakul pärast ala lõppemist.

Silver Nõmmiksaar

spordi- ja tervisedenduse spetsialist
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Üks küsimus endistele
vallajuhtidele
Põltsamaa Valla Leht uuris, kuidas tunnevad ühinemise mõju endised nelja valla juhid praegusel hetkel.
Valdavalt tõdeti, et põhjapanevate hinnangute andmiseks on veel vara. Esitasime endistele omavalitsusjuhtidele ühe küsimuse: „Kuidas teie hindate valdade
ühinemise mõju meie piirkonnale, Põltsamaa vallale
tervikuna?“
Toivo Tõnson, endine Põltsamaa vallavanem:
Iga reformiga kaasnevad tagasilöögid. Praegu oleme madalseisust väljas ja liigume edasi. Meie volikogul
on hea koostöövõime. Võtame kasvõi
ühinemislepingu muutmise – kui on
vaja midagi muuta ja ringi teha, siis
mõeldakse otsused ikkagi uuesti läbi.
Ilmselge, et 2 aastat tagasi ei suutnud
keegi ette näha tänast päeva. Tähtis
on, et iga otsusega muutuks midagi paremaks, ja see, et
me ei unustaks oma eesmärke ja oma inimesi.
Jaan Aiaots, endine Põltsamaa linnapea:
Praegu hinnangut anda on tegelikult vara. Mina olen alati olnud seda
meelt, et ühinemine siinses piirkonnas on oluline samm. Igal juhul oli
see vajalik. Erinevad töökultuurid,
mis kokku on läinud, on tegelikult
täiesti uus situatsioon ja vajab aega,
et paika loksuda. Täna ma vaatan
kõrvalt, et teatud piirkonnad, kes
on juba varem ühinenud, neil läheb
praegusel hetkel juba hästi. Täna seisavad ka meil ees
keerukad otsused, mis on uue omavalitsuse toimimise
juures vajalikud ja tuleb ära teha. Kas just täna, aga ühel
päeval kindlasti.
Reet Alev, endine Pajusi vallavanem:
Hetkel on aega liiga vähe mööda läinud, et hinnanguid anda. Aeg
näitab, kuhu me jõuame ja milline on
ühinemise mõju vallale tervikuna.

Margus Möldri, endine Puurmani
vallavanem, praegune Põltsamaa
vallavanem.
Valdade ühinemise mõju on piirkonniti erinev. Enim on võitnud ja
võidab ka edaspidi ühinemisest keskus, ehk Põltsamaa linn, sest suurem
osa teenuseid pakutakse linnas ja ka
suurimad investeeringud tulevad lähiajal siia. Sellest tuleb ka aru saada,
kuna ilma tugeva keskuseta ei saa olla hästi arenenud
külasid ja alevikke. Kui hinnata teenuste kvaliteeti, on
kodanikele pakutavad teenused muutunud professionaalsemaks. Suuremas omavalitsuses nähakse ka terviklikumat pilti ja suudetakse riigile olla tõsiseks partneriks. Põltsamaa piirkonna trumbiks peab saama turism
ja ühinemise mõju selle arengule on kindlasti positiivne. Meil on piisavalt teotahtelisi inimesi, kes on valmis
kogu piirkonna arengu nimel tegutsema ja lähiaastatel
turismiettevõtlust mitmekordistama. Koos oleme tugevamad, professionaalsemad ja suudame ellu viia suuremaid projekte.
PVL

Reklaam ja kuulutused vallalehes
Põltsamaa valla ajaleht ilmub kuus korra, kuu alguses. Lehe sisu
osas on kokkulepe, et ei avaldata ärilisi kuulutusi ega eraisikute teateid. Ürituste kuulutusi ja muid teateid saavad edastada avaldamiseks
kõik valla allasutused ning mittetulunduslikud ühendused.
Oodatud on kaastööd arvamusartiklitena, kommentaaridena
ning ürituste info kohta. Väga oluline on, et lehte jõuaks teated
eesseisvate sündmuste toimumise kohta. 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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„Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade
pidamise eeskiri“
Põltsamaa vallavolikogus tuleb 16. augustil arutlusele määrus
„Koerte, kasside ja teiste
lemmikloomade pidamise
eeskiri.“
Ühe olulise punktina
tasub siinkohal nimetada,
et määruse järgi hulkuva
looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist
ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks
oma elu- või abiruumides,
aga ka korterelamu üldkasutatavates
ruumides
käsitletakse tulevikus loomapidamisena.
Sellega
tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega
ja käesoleva määrusega
loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on

vallavalitsust
hulkuvast
loomast teavitanud.
Määruse
jõustumine
annab vallavalitsuse järelevalvespetsialistile õiguse
teha ettekirjutus ja ka vajaduse korral alustada menetlust isikute suhtes, kes
toidavad loomi ja soodustavad sel moel loomade
kogunemist ja ka kontrollimatut paljunemist. On oluline teada, et inimene, kes
sel moel käitub, on täielikult vastutav looma eest
kui lemmiklooma omanik.
Tuletame meelde, et
koerte, kasside ja teiste
lemmikloomade pidamise
eeskiri on täitmiseks kõikidele lemmikloomaomanikele. Iga loomaomaniku kohustus on jälgida,
et tema lemmik ei rikuks
naabrite vara ega oleks
ohuks teistele inimeste-

Tasuta ühistranspordist
1. juulil hakkas Jõgevamaal kehtima tasuta ühistransport. Tasuta sõidu
võimalust saab kasutada
maakonnasisestel, osaliselt
ka maakonnast väljasuunduvatel liinidel.
Bussiga reisijatel tuleb
endale muretseda 2-eurone
ühiskaart, mille saab soetada bussijuhi käest. Ühiskaarti kasutades saab tasuta
sõita ka teistes maakondades, kus prii ühistransport
kehtestati.
Valgamaal,
Võrumaal, Viljandimaal,
Põlvamaal,
Järvamaal,
Jõgevamaal,
Tartumaal,

Ida-Virumaal, Hiiumaal,
Saaremaal ja MTÜ PõhjaEesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel
liinidel Läänemaal saab
sõita tasuta. Endiselt tuleb
sõidu eest maksta LääneVirumaal, Harjumaal, Raplamaal ja Pärnumaal.
Ainuüksi kaardi olemasolu ei taga veel tasuta sõidu õigust. Sõit tuleb bussis
registreerida. Registreerimata sõit on võrdsustatud
piletita sõiduga ja selle eest
võib saada trahvi.

le. Vabapidamisel olevad
kassid ja koerad peavad
olema steriliseeritud või
kastreeritud ning korraliselt vaktsineeritud. Samuti peab loomal olema kiip,
mis võimaldab vajadusel
peremeest tuvastada.
Hulkuva looma püüdmise ja varjupaika toimetamise kulud tasub loomapidaja varjupaiga pidajalt
või vallavalitsuselt vastava
nõude saamisel. Loomapidaja tahtmine loomast loobuda ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest.
Eeskirja nõuete täitmise
üle teevad järelevalvet vallavalitsus ja politseiasutus
volitatud isikute kaudu.
Sisuliselt tähendab see
seda, et kui loomapidaja
kohta laekub kaebus, siis
kaasneb sellega väärteomenetlus, mis võib tuua

endaga kaasa rahalise karistuse, kui „Kasside, koerte ja teiste lemmikloomade
pidamise eeskirja“ on rikutud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
66 p3 sätestab, et „Koerte,
kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja“ rikkumine võib tuua
endaga kaasa rahatrahvi
kuni 200 trahviühikut.
1 trahviühik võrdub 4 euroga ja seega võib rahatrahv
eeskirjade rikkumise eest,
kui see on põhjustanud
varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, ulatuda 800 euroni.

TASUTA MAAKONNALIINIL TOIMI JÄRGNEVALT:
Bussi sisenedes öelge
bussijuhile peatus, kuhu
soovite reisida.
Kui bussis on validaator,
siis viibutage ühiskaarti
pärast seda, kui bussijuht
on teie sõidu sihtkoha süsteemi sisestanud.
Kui bussis ei ole validaatorit, siis oodake, kuni bussijuht väljastab teile tasuta
pileti.
Pidage meeles, et paberpilet tuleb säilitada sõidu
lõpuni. Valideerimata sõit

ja paberil nullpileti puudumine loetakse piletita sõitmiseks.
Maanteeameti
peadirektori käskkirjaga määratud piletihind kehtib kuni
31.12.2018. Kui järgnevatel
aastatel eraldatakse riigi
eelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad 0-väärtuses piletihinnad kehtima
ka edaspidi.
Vastused küsimustele ja
lisainfo: heldur@uhistransport.ee ja ege-grete@uhistransport.ee ning telefonil
529 0469.

Rattapood toob gaasi koju

Põltsamaal asuv rattapood
annab sõna otsese mõttes
gaasi. Põltsamaa vallas on
palju majapidamisi,
kus
kasutatakse toidu valmistamiseks gaasipliite. Suvehooajal valmivad tulel hoidised,
tehakse moose-mahlu ja ka
väliköögid on taas au sisse
tõstetud. Kuna elektri hind
odavnemise märki ei näita,
valmistavad inimesed heal
meelel oma toidud gaasipliidil.
Põltsamaa rattapood on
juba kuu aega pakkunud inimestele võimalust osta gaasi
kohapealt ja ka koju tellimisega. Rattapoe juhataja Raik

Matekainen räägib, et inimese jaoks on teenus sellisel
kujul väga mugav: „Toome
gaasi koju ja ühendame seadmed, vana ballooni kas utiliseerime või võtame vastu
tagastustaarana. Inimene ei
pea muretsema transpordi
ega selle pärast, kuidas asi
töökorda ühendada. Korraldame kõik omalt poolt ära,
et inimesed võiks muretult
köögis toimetada.“
Noormehe sõnul sündis
mõte inimesi aidata juba aastaid tagasi. Tihti tuli külastajatega jutuks, et hea meelega
telliks, kui keegi koju tooks ja
ära ühendaks. Igal inimesel

Põltsamaa ÜTE (Ühendatud Toitlustus Ettevõtted)

töötajate kokkutulek
25. augustil 2018 kell 12.00
Carl Schmidti majas
Osalusest teatada hiljemalt
10. augustiks tel 5294335
Ene Krumm
Osalustasu 15 €eurot
kanda arvele Ene Krumm
EE282200001104649463
Selgitusse märkida: ÜTE
kokkutulek ja osaleja nimi

ei ole oskajat käepärast võtta
ja eks see balloongi ole parasjagu raske. Lisaks majapidamisgaasidele on kohapealt
võimalik saada ka tööstusgaase, samuti gaase matkapliitidele.
Kindlasti ei tasu rattapoe
fännidel ära kohkuda – endiselt saab siit omale ka jalgrattaid osta ja abi rattamurede
korral. Suures plaanis võib
öelda, et rattapoest saab rohtu igale hädale, oska ainult
küsida.
Taimi Rao

Tiit Vaher
järelevalvespetsialist

Põltsamaa Valla Leht

Nr 8 August 2018

3

Vallavolikogu istungil

Valla teated

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 11. istung 28. juunil 2018
Istung toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.
Istungil osalesid kõik 23 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 44 punkti.
1. Kehtestati Põltsamaa Kultuurikeskuse põhimäärus.
2. Kehtestati Pajusi Rahvamaja põhimäärus.
3. Kehtestati Põltsamaa Muuseumi põhimäärus.
4. Kehtestati Pisisaare Spordikeskuse põhimäärus.
5. Kehtestati Puurmani Mõisakooli põhimäärus.
6. Kehtestati Adavere Põhikooli põhimäärus.
7. Kehtestai Lustivere Põhikooli põhimäärus.
8. Kehtestati Esku-Kamari Kooli põhimäärus.
9. Kehtestati Aidu Lasteaed-Algkooli põhimäärus.
10. Kehtestati Pisisaare Algkooli põhimäärus.
11. Kehtestati Põltsamaa Lasteaia Tõruke põhimäärus.
12. Kehtestati Lasteaia Mari põhimäärus.
13. Kehtestati Puurmani Lasteaia Siilipesa põhimäärus.
14. Kinnitati Lustivere Põhikooli arengukava aastateks
2018–2025.
15. Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu
27. augusti 2009 määrus nr 76 „Põltsamaa valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise
kord“ ning Puurmani Vallavolikogu 24. septembri 2015
määrus 70 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja
sõidukulutuste hüvitamise kord“.
16. Määruse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad“ eelnõu suunati teisele lugemisele.
17. Kehtestati koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
18. Anti nõusolek hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
19. Kinnitati Põltsamaa linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
20. Kinnitati Põltsamaa valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
21. Kinnitati Pajusi valla 2017. aasta majandusaasta aruanne.
22. Kinnitati Puurmani valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
23. Määruse „Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ eelnõu suunati teisele lugemisele.
24. Määruse „Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ eelnõu suunati teisele lugemisele.
25. Kehtestati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
26. Kehtestati teede ja tänavate sulgemise eeskiri.
27. Määruse „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade
pidamise eeskiri“ eelnõu suunati teisele lugemisele.
28. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele pakendiseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete
täitmine
29. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele ruumiandmete
seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine
30. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele veeseadusest
tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
31. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõikes 3 ja § 11 lõikes 4 sätestatud
õigusi volitati täitma Põltsamaa Varahalduse OÜ ja AS
Emajõe Veevärk (Puurmani alevikuteeninduspiirkonnas).
32. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele maapõueseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.

33. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele maaparandusseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
34. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele maakatastriseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
35. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele looduskaitseseadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
36. Otsustati võõrandada enampakkumise korras järgmised Põltsamaa vallale kuuluvad korteriomandid:
1) Põltsamaa linnas korteriomand Lossi tn 43-1 (registriosa 1610935, katastritunnus 61701:010:1410, 275/2961
mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 1, mille üldpind on 27,50 m2) enampakkumise korras alghinnaga 275
eurot;
2) Esku külas korteriomand Võisiku tee 20-1 (registriosa
9297950, katastritunnus 61601:001:0300, 375/766 mõttelist
osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 1, mille üldpind on
37,50 m2) enampakkumise korras alghinnaga 375 eurot;
3) Pisisaare külas korteriomand Kase põik 7-4 (registriosa
2477235, katastritunnus 57301:002:0134, 579/10294 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 4, mille üldpind
on 57,90 m2) enampakkumise korras alghinnaga 579 eurot;
4) Vägari külas korteriomand Kooli tee 2-11 (registriosa
2583835, katastritunnus 57302:002:0205, 676/11528 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 11, mille üldpind
on 67,60 m2) enampakkumise korras alghinnaga 676 eurot;
5) Vägari külas korteriomand Kooli tee 2-13 (registriosa
2584035, katastritunnus 57302:002:0205, 680/11528 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 13, mille üldpind
on 68,00 m2) enampakkumise korras alghinnaga 680 eurot;
6) Vägari külas korteriomand Kooli tee 2-17 (registriosa
2584435, katastritunnus 57302:002:0205, 679/11528 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 17, mille üldpind
on 67,90 m2) enampakkumise korras alghinnaga 679 eurot;
7) Vägari külas korteriomand Põdra tee 4-4 (registriosa
2183435, katastritunnus 57302:002:0138, 415/5029 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 4, mille üldpind
on 41,50 m2) enampakkumise korras alghinnaga 415 eurot.
37. Asutati Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus
Põltsamaa Haldus.
38. Kehtestati Põltsamaa Halduse põhimäärus.
39. Muudeti ühinemislepingut seoses Kalana teenuskeskuse sulgemisega.
40. Muudeti Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärust
seoses Kalana teenuskeskuse sulgemisega.
41. Kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis.
42. Määruse „Kaasava eelarve menetlemise kord“ eelnõu
suunati teisele lugemisele.
43. Kuulati ära vallavanema informatsioon vallavalitsuse
tegevuse kohta.
44. Otsustati taotleda isikliku kasutusõiguse seadmist
Põltsamaa valla kasuks Kooliaia ja Kooliõue katastriüksustel Annikvere külas. Isikliku kasutusõiguse sisuks on
kinnisasjale juurdepääsutee tagamine avalikult kasutatavalt teelt.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 16. augustil 2018.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on leitavad Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris DELTA. Vallavolikogu
määrustega saab tutvuda ka elektroonses Riigi Teatajas
aadressil: www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi

Inimestel on õigus saada tasuta õigusabi
Eesti Õigusbüroo pakub
koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel
õigusabi
Eestis elavatele inimestele,
kelle brutokuupalk jääb
alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise
(s.o alla 1906 euro).
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks
tuleb:
1) sõlmida kliendileping

ning tasuda 5 eurot lepingutasu. Leping kehtib terve
kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti pöördudes enam
lepingutasu tasuma ei pea.
2) eelnevalt broneerida
aeg kas internetis aadressil
www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.
Seejärel on inimesel õigus saada juuridilist abi
kokku 15 tundi, millest:

* 2 esimest tundi on
kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
* 3 järgmise tunni eest
tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
* 10 järgmise tunni eest
tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis (riik ei hüvita).
Meie senise praktika järgi
jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni
ning see näitab, et esimeste

tasuta tundidega leiavad
lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Kliendil on valida kolme
nõustamise vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega
nõustamine.
Info tasuta ning soodustingimustel
õigusabi
kohta on leitav aadressil
www.juristaitab.ee.
PVL

TEADE
Jõgeva mnt 23 ja 23a detailplaneeringu algatamise
korralduse muutmine ja planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine                                                  
Põltsamaa Vallavalitsus algatas 19.03.2018 korraldusega
nr 155 Jõgeva mnt 23 ja 23a detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on rajada nimetatud kinnistute katastriüksustele 61701:004:0022 ja 61701:004:0023 tankla,
toitlustuskoht, parklad, sõiduautode pesula, turuplats
ja kaugbussi reisijatele paremate oote- ja parkimistingimuste loomine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa vallas, Puhu ristmiku vahetus läheduses.
Põltsamaa Vallavalitsus muutis 16.07.2018 korraldusega nr 388 planeeringu algatamise korraldust. Muutmine
oli tingitud planeeringuala ja põhimaantee nr 2 liikluslahenduse eesmärgi saavutamiseks koostöös maanteeametiga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise või mittealgatamise otsustamisest. Maanteeamet kinnitas planeeringualas projekteerimistingimused põhimaantee nr 2 kilomeetritel 126,835 kuni
127,077 asuvate bussipeatuste ja jalgteeühenduste
projekteerimiseks. Liikluslahenduse projekteerimiseks
ja planeeringulahenduse saavutamiseks tekkis vajadus
suurendada planeeringuala ca 0,2 hektari võrra Tartu
suunas ja ala suurus on nüüd ligikaudu 5 hektarit.
Detailplaneering ei muuda 1998. aasta oktoobrist alates kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, planeeritud tegevused ei ole olulise keskkonnamõjuga vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõige 1 punktile 1 ja planeeritavad tegevused ei kuulu Vabariigi Valitsuse 29.08.2005
määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1 “ tegevuste loetelusse, vastavalt KeHJS § 33 lõike 2 punktile 4. Planeeringu algatamisega ei ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
Planeeringu algatamise muutmise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamise korraldus on
avalikustatud Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee Täiendavat teavet annab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus, tel 776 8567 või
e-post anti.annus@poltsamaa.ee
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa linna staadioni
detailplaneeringu eskiisi avalik
väljapanek ja arutelu
Põltsamaa Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiisi
avaliku väljapaneku vastavalt planeerimisseaduse §
135 lõikele 5 ajavahemikus 20. juuli kuni 20. august
2018.
Põltsamaa linna staadioni detailplaneering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 15.03.2016 otsusega nr
1-3/2016/10. Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas
Kuuse, Veski ja Metsa tänava ning Pajusi maanteega
piirneval alal. Planeeringuala suurus on ca 10 ha. Planeeringu eesmärgiks on rajada alale 400 m rajaga staadion, mille koosseisus on ka jalgpalli- ja kergejõustiku
väljak ning staadioni teenindushoone. Planeeringuga
määratakse juurdepääsude, parkimise ja haljastuse
põhimõtted. Veski tn 5 katastriüksusele seatakse täiendav ehitusõigus. Planeering muudab 1998. a oktoobrist
kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Käesolevaks
ajaks on koostatud eskiislahendus, mis on saanud esmased arvamused avalikkuselt ja ametkondadelt. Planeeringu koostaja on OÜ Ruumi Grupp.
Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avaliku väljapaneku
ajal:
Põltsamaa Vallavalitsuses Lossi 9, Põltsamaa linn, tuba
nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee
Täiendavat informatsiooni planeeringu kohta annab
Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel 776 8567 või
5860 1042.
Ettepanekud ja arvamused eskiisi kohta palume saata
22. augustiks 2018 e-posti aadressile info@poltsamaa.
ee või paberkandjal aadressile Lossi 9, 48104 Põltsamaa
linn Põltsamaa vald. Planeeringu avalik arutelu toimub
29. augustil 2018 algusega kell 17.30 Põltsamaa Vallavalitsuse saalis Viljandi mnt 3.
Põltsamaa Vallavalitsus
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Toimus Pisisaare tantsulaager
Pisisaare
tantsulaager
toimus 18.–21. juulil. Laagrisse oli registreeritud üle
100 noore vanuses 7–15.
Osalejaid oli 80, kui haigeks
jääjad, niisama suvitajad ja
koduigatsuse tõttu osalemisest loobunud lapsed maha
arvata. Tantsulaagris õpiti kolmel päeval treenerite
juhendamisel selgeks mitu
tantsu, mis tulid ettekandmisele Põltsamaaa lossipäeval.
Lõpunumbris osalesid kõik
suvelaagris kaasa löönud
lapsed. See oli võimas!
Tantsulaagris ainult ei tantsitud, vaid tehti ka muid vahvaid tegevusi: käidi ujumas ja

jäätist ostmas, mängiti mänge ja tehti trikke, joonistati
ja vaadati filmi, korraldati
fotojaht ja simman ning toimus hilisõhtune disko. See
oli lastele suurepärane kogemus, et õppida kodust eemal
ise hakkama saamist, kaaslastega suhtlemist ning uues
olukorras kohanemist.
Suur tänu kuulub tantsulaagri tublile toetajale E-Piim
Põltsamaa Meiereile. Täname ja tunnustame kõiki
abilisi ja treenereid! Eriline
tänu teile, treenerid Maarja Kukumägi, Maarja Sarap, Ursula Rummel ja Maia
Lepiste, laagri kasvatajad

Andero Schütz, Kati Mikk,
Katrin Metsalu, Kristina
Lepiste, Karita Lepiste, Geidy
Siimer, Anna-Liisa Jallai,
Rain Tiku, Mihkel Tamm,
Andero Pall, fotograaf Piret
Pärkson, peakokk Ene-Ly
Läätse, koka abiline, puhtuse hoidja ning töömehed
ja pillimehed! Suur tänu ka
Pisisaare algkooli direktorile ja Pisisaare spordihoone
juhatajale, et laagritegevus
sai just Pisisaares toimuda.
Aitäh lapsevanematele, kes
andisd oma lastele võimaluse
osalemiseks.
Nagu ikka, ootavad osalejad juba järgmist laagrit!

Tegevus toimub Põltsamaa valla ja Viljandi valla
(Kolga-Jaani piirkond) koostööprojekti käigus, mille
tulemusel jõuavad noorsootööteenused uute noorteni
ning laienevad noorte võimalused noorsootöös osaleda.
Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse
haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti noorsootöö keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi käigus.
Annika Kallasmaa

Tantsulaager pakkus noortele nii liikumislusti kui esinemiskogemust.
Foto Annika Kallasmaa.

Huvitegevuse mess tuleb taas!
Huvitegevuse mess toimub
neljapäeval, 20. septembril
2018 kell 14–18 Põltsamaa
kultuurikeskuses.
Sellel sündmusel saavad
oma võimalusi tutvustada
kõik Põltsamaa valla ja KolgaJaani piirkonna noortele huviharidust ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad
asutused ja organisatsioonid: huvikoolid, huviringid,
noortekeskus,
noortetuba,
noorteühingud, kogudused,
kultuurikeskused, rahva- ja
seltsimajad, MTÜ-d ning ettevõtted ja eraisikud. Peale
selle toimuvad kohapeal põnevad meistriklassid ja huvi- Eelmisel aastal toimunud huvitegevuse mess pakkus noortele põnevat avastamist.
tav asutuste mäng külastajaFoto Annika Kallasmaa.
tele.
neerimisel.
koostöökülastajatele oma tegevustest noorsootööalase
Mess on mõeldud lapsevaMessil saab iga organisat- rääkida laval esinedes või projekti käigus ja seega osanematele ja noortele vanuses sioon oma koha kultuuri- näidata videot.
võtutasu ei ole. Kaugemalt,
7–26 aastat. Toimuv üritus keskuses või õues (vajaduse
Huvitegevuse messi korral- Põltsamaa linna väljastpoolt
annab hea ülevaate valiku- järgi), kus võib tutvustada daja on Põltsamaa noorte- ja tulijatele on korraldatud
test Põltsamaa vallas ja Kol- oma tegemisi, jagada infot, elukestva õppe keskus. Eest transport. Põltsamaa valla
ga-Jaani piirkonnas ning ai- näidata midagi põnevat või veab ürituse korraldamist ja Viljandi valla (Kolga-Jaatab kindlasti noori ja nende korraldada töötuba. Orga- noorsootöötaja Merle Vaht. ni piirkond) koostöös käivanemaid huvitegevuse pla- nisatsioonidel on võimalus Huvitegevuse mess toimub vitatud projekti tulemusel

jõuavad noorsootööteenused
uute noorteni ning laienevad
noorte võimalused noorsootöös osaleda. Projekt sai alguse 2017. a aprillis ja kestab
2018. a lõpuni.
Huvitegevust pakkuvatel
organisatsioonidel, kes soovivad sellel sündmusel oma
tegevust tutvustada, palume ühendust võtta ja osalemissoovist teatada hiljemalt
15.08.2018 e-posti aadressile
merle.vaht@nyjuventus.ee.
Registreerimiseks on vajalikud osaleja andmed: asutuse/ettevõtte nimi, kontaktisik, e-maili aadress ja telefoni
nr.
Sinu ülesanne on välja
mõelda, kuidas oma teenust
kõige paremini tutvustada ja
anda teada oma osalemisest
ja/või esinemissoovist. Kindlasti lisa, mida Sul oleks vaja,
et oma tegevust paremini
tutvustada või töötuba korraldada: kas selleks on laud,
tool, vooluvõtukoht vmt.

Annika Kallasmaa
noorsootöö koostööprojekti
koordinaator
Põltsamaa vallavalitsus
Tel. 53 943 940
Merle Vaht
noorsootöötaja
Põltsamaa noorte- ja
elukestva õppe keskus
Tel 5029407
 oostöös toimuvat noorsootöö
K
arendamist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud
tegevuste käigus. Eesti Noorsootöö
Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas
programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi
töö- ja kooliväliseks tegevuseks.

6. Põltsamaa jõemaraton tõi rekordilise osaluse
30.06.2018 toimus järjekorras
kuues Põltsamaa jõemaraton. Põltsamaa jõemaratonide sarjaga alustasime 2013.
aastal. Põltsamaa jõemaraton on nende aastate jooksul kasvanud matkahuvilistele ja veespordisõpradele
tuttavaks ürituseks, kuhu
tahetakse tulla. Seda näitab
nii iga aastaga kasvav osalejate arv kui ka finišeeruvate
matkaliste kiire tagasiside
staabitelgis auhindade ja
meenete kätteandmisel.

Tänavu registreerus maratoni kahele distantsile kokku
111 paatkonda Eestist, Lätist,
Soomest ja Venemaalt. Jõele
läks küll mõnevõrra vähem
paatkondi ja lõpuks, kui katkestajad ka kokku lugeda, siis
finišeerus Põltsamaa linnas
võrguplatsi ja noortekeskuse
vahelisel rannaalal kokku 94
paatkonda. Aastate vältel on
selliste arvudeni jõudmine
meie jaoks muljet avaldav,
kui arvestada seda, et 2013.
aastal meie esimesel maratoniüritusel alustas pikal

distantsil 14 paatkonda, kellest finišisse jõudis 11, ning
lühikesel distantsil alustas 7
paatkonda, kellest finišisse
jõudsid kõik.
Kuuenda maratoni põhidistantsi võitis Venemaalt meile
külla sõitnud Igor Lychev.
Tähelepanuväärne on see,
et ta on meie maratoni võitnud nüüdseks juba kolmel
korral. Kes Eestis toimuvate
samalaadsete võistlustega ja
nendel osalejatega kursis on,
siis Igori nimi ei ole kellelegi
võõras. Eestis erinevatel veemaratonidel on ta pidev külaline ja meil on rõõm teda oma
võistlustel võõrustada.
Lühikese distantsi võit läks
samuti välismaale – lõunanaabritele Lätti. Arnis Kalnins ja Rolands Kalnins kahese kajakiga sõitsid välja kõige
kiirema aja.
Meil,
korraldusmeeskonnal, on ainult hea meel, et
Põltsamaal selline, veidi tavapärasest ekstreemsem üritus
aset leiab. Samas tuli tänavu
toimunud üritusel tõdeda,
et sellistesse mastaapidesse

ja arvudesse tõusnud sündmuse puhul meie väikesest,
neljaliikmelisest põhimeeskonnast enam ei piisa, kui
tahame jätkuvalt kvaliteeti
tagada. Teeme seda kõik ju
tegelikult oma põhitööde
kõrvalt. Seetõttu minu eriline
tänu Kristi Mooritsale, Teele Kaeramaale ja mu kaasale
Kerlile. Lisaks tuleb kindlasti
tänada meil kogu laiendatud
korraldusmeeskonda,
kes
ürituse päeval ja eelneval
päeval kogu logistikas, taristu ülesehitamisel ja tegevuste
toimimisel suureks abiks olid.
Aitäh teile!
Nüüd taastume korralduspingest ja emotsioonidest
ning otsused uute ürituste
kohta tulevad suve lõpuks.
Seniks kõigile mõnusaid matkaelamusi ja sooja suve jätku!
Üllar Sõmera
MTÜ FreeStart Matka- ja
Spordiklubi
juhatuse liige

Stardimelu Ao järve ääres, kust startisid pika distantsi paatkonnad.

Foto Raivo Laanes.
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Esku Murumemmed on koos tantsinud 25 aastat

Tants on Murumemmede rõõmsa meele ja hea tervise saladus. 						
29. juunil tähistas Esku
rahvatantsurühm
Murumemmed oma 25. tegevusaastat rõõmsa rahvatantsupeoga. Õnne soovima ja
jalga keerutama oli tulnud
tubli hulk külalisi, nende
hulgas rahvatantsurühmad
Pilistverest,
Lustiverest,
Puurmanist, Põltsamaalt ja
isegi Saaremaalt.
Eskus tegutseva eakate
tantsurühma Murumemmed alguseks loetakse 1.
aprilli 1993. Toona kokkutulnud tantsijad ei mõelnud kindlasti selle peale,
et järgneval 25 aastal pakub rahvatantsukollektiiv
tantsulusti pea neljakümnele tantsijale. Rühma kokkukutsujaks oli omal ajal
Loniida Bergmann, juhendajaks hakkas rahvatant-

sukogemustega Mati Kivi,
keda tantsijad mäletavad
hea sõnaga. Pärast Matit
võttis rahvatantsurühma
juhendamise üle Kaja Kivi.
Praegune Murumemmede
juhendaja Terje Kiipus sattus tantsijate juurde keerulisel ajal. Paar aastat oldi
juba omapäi toimetatud ja
peeti laiali mineku plaane.
Terje ise on eluaeg tantsimisega tegelenud ja peab
üsna loomulikuks, et nüüd
juhendajaametit proovib.
Oma särtsaka ja rõõmsa
olekuga hoiab ta rahvatantsijaid samal lainel.
Kunagine juhendaja Mati
Kivi armastas ikka tantsijaid tüdrukuteks kutsuda.
Ei ole liialdatud, kui öelda,
et ka täna on naistel jalg
sama kerge kui 25 aastat

tagasi. Rühma praegune
juhendaja Terje Kiipus ütles peo avakõnet pidades,
et tants hoiab memmedel
tervise korras ning annab
energiat ja elurõõmu. Kõnes tänati ka lahket kooliperet, kes neid oma hoole
all hoiab. „Kasutame oma
kokkusaamisteks
kooli
saali. Arvestades, millistes
oludes oleme pidanud läbi
aegade tantsima, on siinsed
tingimused väga head,“ kõneleb Terje.
Kiidusõnadega ei olda
vastastikku kitsid. Tantsijaid õnnitlema tulnud Esku-Kamari kooli direktor
Kaire Kampus ütleb õnnesoove üle andes, et rõõm ja
tänu on igati vastastikune.
„Tänu
tantsumemmede,
kooli ja lasteaia tihedale lä-

Haapsalus toimusid 7.– 8. juulil
43. Eestimaa omavalitsuste suvemängud

Arvi Kesküla (pildil keskel)
võitis EOV 43. suvemängudel
meesveteranide odaviskevõistluse.
Foto Taimi Rao.

bikäimisele tähtpäevadel,
üritustel ja ka igapäevaelus
on meie majas põlvkondadevaheline side tavapärane
ja loomulik.“
25 aastat koos tantsimist
on andnud rühma liikmetele palju häid mälestusi
ja rõõmsaid hetki. Murumemmed ise usuvad, et
pisikestest muredest saadakse üle, põhiline ikka,
et jätkuks lusti koos käia
ja traditsioone elus hoida.
Üheskoos avaldatakse lootust, et vähemalt Eskus elab
pärimuskultuur
põlvede
kestel edasi ning rahvatantsupisikut jätkub veel paljudeks aastateks.
Taimi Rao

Seekordsel
mõõduvõtul osales üle
1700 sportlase 49-st
omavalitsusest ja esmakordselt võistlesid
kõik vallad ja linnad
koos. Põltsamaa vald
oli esindatud kokku
40 sportlasega kergejõustikus, meeste ja
naiste võrkpallis, kettagolfis, mälumängus, petankis ja juhtide võistlusel ning
tuli
üldarvestuses
227 punktiga 20. kohale (suurte valdade
arvestuses 12. koht).

Tulemused alade kaupa:
Mälumäng – 9. koht
Meeste võrkpall – 13. koht
Juhtide võistlus – 13. koht
Kettagolf – 15. koht
Naiste võrkpall – 19. koht
Kergejõustik – 22. koht
Petank – 24. koht
Kergejõustiku parimad tulemused:
Arvi Kesküla, MV II, odavise, tulemus 46,30 m –
1. koht
Arvi Kesküla, MV II, kettaheide, tulemus 36,49 m –
4. koht
Sandra Vaher, N, 800 m, tulemus 2 : 43,0 – 4. koht
Anette Leppik, N, kõrgushüpe, tulemus, 1,50 m –
4. koht
Rait Väär, M, kõrgushüpe, tulemus, 1,85 m – 6. koht
Meeste 4x100 m teatejooks (Rait Väär, Siimon Härm,
Märtin Jõe, Jan Müür), tulemus 46,44 s – 7. koht
Silver Nõmmiksaar
spordi- ja tervisedenduse spetsialist

Põltsamaa sildadel tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva
30. juunil tähistati Põltsamaa sildadel Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit. Päeva
projektijuht Anželika Valdre rääkis, et mõte sündis
tegelikult 13. dets 2016:
„Algataja oli Kadri Suni.
Koosolekul osalesin mina,
lisaks veel Jaan Aiaots,
Margus Metsma, Egle Oja
ja Maimu Kelder.“ Ideed,
mida teha Põltsamaa linna
sildadel, küpsesid sel ajal,
kui põltsamaalased eriti teravalt tajusid sildade olulisust – 2017. aasta suvel, kui
Suur sild oli suletud.
Sel päeval oli tegevusse Rõõmsaid inimesi jätkus igale Põltsamaa sillale.
haaratud terve linn, tegutseti kõikidel sildadel. kasutamist lahkelt soovija- meeste saarel avanud kohSildade mängus osalejate tele võimaldati. Kohtuma- viku Hundi Ulg, kus pakuti
endi sõnul jätkus põnevaid ja sillal sai proovile panna suupärast otse jahisalvest.
üllatusi kõikjal. Mitmed oma malealaseid teadmisi. Samuti olid jahindushuvilipõltsamaalased ütlesid, et Puurmani tüdrukud olid sed korraldanud jahimajaega nemadki ausalt öeldes ennast sisse seadnud ühel keses näituse, mida tutvustea, kus kõik sillad asu- Roosisaare sildadest ning tas külastajatele Põltsamaa
vad. Lisaks silla asukoha tutvustasid mängus osale- jahiseltsi esimees Peeter
tuvastamisele tuli koguda jatele sealmail asuvat mõi- Aruoja.
Samal ajal startis Sauna
mängu sedelile igalt sil- sakompleksi ja Puurmani
lossi,
mida
peetakse
üheks
sillalt
ümber Kamari järlalt tempel, templi lunasilusamaks
omasuguste
ve
jooks
ning toimus ka
tamiseks tuli mitmel pool
seas.
Parvei
sillal
ehk
rippVI
Põltsamaa
jõemaraton.
sooritada ülesanne, enne
sillal
oli
oma
meeskonnaga
Mõlema
spordiürituse
liikui tempel n-ö passi löödi.
väljas
Lustivere
külaselts,
tumine
selle
päeva
sündPõnevaid tegevusi jätkus
igale sillale. Näiteks Ka- kes pani inimeste teadmisi mustega lisas päevale värvi
mari haridusselts oli Sauna proovile teraviljade ja jahu- ja tõi juurde rahvast.
sillale kohale toonud sau- de tundmises. Põltsamaa
Taimi Rao
na ehk liikuva spaa, mille jahimeeste selts oli jahi-

Kohtumaja sillal toimusid malemänguga seotud tegevused. Mängijaid juhendas Enno Paatsi,
kes pildil on uurimas, millist maleülesannet noortele veel anda.

Sauna sillalt startisid jooksjad ümber Kamari järve kulgevale distantsile.

Fotod: Taimi Rao
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Puurmani mõisast enne ja praegu
Et mitte hakata asendama
ajalooürikuid, jääb täna kirja
panemata täpne ja detailne
mõisa lugu. Ja alati saab huviline pöörduda algallikate
poole. Ometi saab kirja pandud lühidalt, et Puurmani
mõisa nimi oli omal ajal saksa keeles Talkhof. Et ta asub
Pedja jõe käärul ja umbes
3 km kaugusel kunagisest
Kursi kihelkonna keskusest
kirikust. Orduajal oli mõis
komtuuri asupaigaks, Poola
ajal liideti Tartu majandusmõisatega ning Gustav Adolfi poolt Raadi riigimõisaga.
Sel ajal varustas mõis Tartu
linna ehituslubjaga, mida
murti ja põletati Pedja jõe kallastel paljanduvatest paekihtidest. Talupoegade orjakohustuses oli lubjapõletamine
Foto Indrek Leesi
ja vedu esikohal nii, et tol ajal Vaade õhust Puurmani suursugusele lossile. 				
jäi koguni põlluharimine tagaplaanile ning põllud sööti.
1645. a annetab kuninganna
mõisa pärastisele kindralmajor Chr. v Buhrmeisterile, millest tekkis hilisem Puurmani
nimi. Veel läbi mitme omanduse saab lõpuks mõis naispärijate kaudu krahv Manteuffelite perekonna kätte.
Nemad jäävad ka viimasteks mõisnikeks Puurmani
mail, kuna 1919. a Eesti Vabariik riigistas mõisa ühes
juurdekuuluvate
Raudala
ja Rukkiaia karjamõisaga
Asutava Kogu poolt vastu
võetud maaseaduse alusel.
Mõisnikelt võõrandati inventar ja loomad ja mõis renditi
1923. aastani Eesti Karjakasvatajate Seltsile. Sama Puurmani lossipargi tagumised raudväravad ja veskihoone. Veski asemel on nüüd
aasta detsembris alustas los- rahvamaja. Foto tehtud 1950. aasta paiku.
sis tööd väikestest ümbrusmed said kasvamiseks vakonna koolidest moodustajaliku soojuse põrandakütte
Sellel suvel on huvilistel võimalik külastada lossi ja
tud kool Peeter Neumanni
kaudu. Veel olid lossis eluparki mõisapäevade ajal. Need on toimunud juba aastaid
juhtimisel. Kool on majas
ruumid, piljardiruum, krahigal suvel. Sellel suvel on veel võimalik lossi külastada
siiani, kuigi on haridusvi töökabinet ja rautatud
4. augustil ja 18. augustil. Siis on võimalik jalutuskäikudel
reformide käigus korduvalt
uksega varakamber.
kuulata ka giidide juttu.
nime ja sisu vahetanud.
Ell
Maanso
kõneleb:
„Hiljem sattus varakambri
Mis oli mõisas ja mõisal
asukohaks meie korter, kus
varem olnud purskkaevu lugu, kui paisjärvel ujuvad
mu ema kooliõpetajana peümber rajati püsilillepeenrad. luiged olid jõekaldal toretOlenevalt vaataja hu- Lossi taga olev pargiosa on seva välimusega krahvinnat rega elas. Varakambri uks oli
videst ja ettevalmistusest vabavormilise kujundusega pahaks pannud ja isaluik raske ja massiivne, veel tänamärkab üks maid, teine Inglise stiilis. Krahvi ajal ole- oma tugevate tiivalöökide- seni on mu sõrmedel kolm
rajatisi ja hooneid. Need kõik vat pargiteed igal hommikul ga proua maha paisanud. sügavat armi. Uks liikus nii
mõisal olid ja mõisa moodus- üle rehitsetud ja esimesed Tulevase akadeemiku isa oli aeglaselt, ukselinki tal poltasid põlluharimine, lubja- jäljed tohtis teha krehvin. Just proua küll päästnud, aga lui- nud ja jäin lapsena käe äratootmine, tellisetehas, karja- nii nimetasid kohalikud ini- kesid mitte, sest need ujusid tõmbamise vale ajastamisega
sinna sõrmipidi vahele.”
kasvatus. Aga enam hakkab mesed krahvinnat.
tollest päevast alates edasi
Viimane krahv elas oma
silma Puurmani loss koos
Pargi
tagaosas
asub Saduküla mõisa tiigil.
perega
lossis
põhiliselt
parkide ja alleedega Pedja lootoslillekujuline tiik koos
Puurmani lossis paiknesid
jõe mõlemal kaldal. Ülejõe tiigi saarikuga. Kohalikud härraste toad ja esindusruu- suvel. Talveks sõideti Tartuspargi kohta levis rahvapäri- teadsid rääkida, et selle ole- mid, teise korruse toad olid se, Tallinna või välismaale.
mus, et see olevat istutatud vat kaevanud kloostri mun- lihtsamad ja mõeldud jahikü- Monte Carlo mängupõrguskrahvinna karjatuse peale, gad. Saadud muld olevat lalistele. Manteuffelite pere se olevat krahv kaotanud
kui ta lossitornist märkas põl- parvedega veetud Pedja jõe alaliselt lossis ei elanud, aga suure varanduse. Aga seda
dudel töötavaid talupoegi: keskele, kus sellest saarekene siinmail korraldati sõpradele tal ka oli ja jätkus. Talle kuu„Ja seda näljaste karja pean moodustus. Mõlemale saare- jahiretki, mis lõppesid uhkete lus Eestimaal üle 10 mõisa,
millele lisandusid ka mõned
kõiki mina toitma!”
le ehitati hiljem omapärased õhtuste pidusöömaaegadega.
rendimõisad Eestimaal ja
Keset parki on 1881. aastal onnid-lehtlad. Jõesaare piEll Maansole meenub,
valminud loss. Sellele eelne- sut idamaist hõngu omavas et ta on neid kirjeldusi Riia lähistel. Puurmani lossil
nud hoone oli puust ja asus lehtlas olevat krahvipere käi- lugenud Oskar Looritsa kir- on 25-meetrine torn, millesse
rohkem jõekalda poole. Pargi nud külalistega teed joomas. jutistest. Silmatorkavalt kau- viib kena puust keerdtrepp.
esiosa oli Saksamaalt toodud Üle jõe käimiseks oli kivide nis on saal ja söögisaal oma Majas on ka stiilne metallist
keerdtrepp.
eriteadlase juhendamisel ra- ja vaiadega
kindlustatud tammepuust
nikerdatud
jatud sümmeetrilisena nn paisjärve kaldal kena paa- laega. Sinna sai saata keldriJärgneb septembrikuu
Prantsuse stiilis. Seda läbib disadam. 1974. a Puurmani korruse köögist toitu liftiga,
vallalehes.
ringtee. Kolmekümnendatel päevadel käis meil esinemas kusjuures korraldused kööki
aastatel muudeti veidi lossi- akadeemik Paul Ariste, kuna serveerimise kohta anti korEll Maanso
esise planeeringut. Tolleaeg- ta oli varases lapsepõlves rustevahelise toru kaudu.
Raina Rumvolt
se koolidirektori Eduard Ku- mõisa puusepa pojana Puur- 1918. a pandi lossi elekter,
remaa eestvedamisel ehitasid manis elanud. Oma isikli- ka keskküte. Saali kõrval oli
lapsed otsetee lossini ja juba kest mälestustest teadis ta nn talveaed, kus haljad tai-
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Piltuudis

Laupäeval 21. juulil toimus Tapiku külapäev. Sel päeval avati
Tapiku mõisapargi vabadussõja võidualtaril langenute nimetahvel. Külamaja juures kohtuti sõpradega, kaubeldi, tantsiti
ja lauldi. Kohaletulnutele rääkis Ivan Orav õigest Eesti asjast
ja ansambli saatel sai ka jalga keerutada.
Foto: Eda Kasar.

Umbusi külaselts avab uksed
ja pop-up-kohviku
Avatud külaväravate päeval, 4. augustil on põhjust ka
Umbusist läbi põigata. Kell 11–15 pakub Umbusi külaselts avatavas pop-up-kohvikus külalistele taimetoitu.
Kohvik on üles seatud Umbusi endise koolimaja juurde,
kus Umbusi seltsilised tutvustavad omakandi külasid
ja lugusid. Kell 13–14 jutustatakse põnevamatest seikadest Umbusi küla ajaloos, näha saab ka ajaloolisi fotosid
Umbusi külast ja inimestest.
Kuna käsil on Umbusi lugude põhjal raamatu koostamine, on kõik huvilised oodatud jagama oma materjale ja mälestusi. Lähem info tel 505 8975 Kaide või
umbusiselts@gmail.com.
PVL

PÕLTSAMAA ADVENTKOGUDUS 100
Käesolev aasta on olnud eesti rahvale märgiline aasta –
Eesti Vabariik tähistas oma 100. aastapäeva. Kuid peale meie
isamaa on teisigi institutsioone, kes on jõudnud sama olulise
tähiseni. Nende seas tähistab tänavu oma 100. aastapäeva ka
Põltsamaa adventkogudus.
Koguduse rajamisel kandis suurimat rolli pastor August
Klement, kes oli sündinud 1869. aastal Tapikul ja õppinud
mõned aastad Põltsamaa mõisakoolis. Elurännak oli teda viinud mitmele poole – 1917 vabanes ta Siberi vangistusest, kuhu
Vene keisrivõim oli ta usulise tegevuse pärast saatnud. Pärast
vabanemist suunas kiriku juhtkond ta tööle Põltsamaale ning
esimesed ristimised toimusidki 1918. aastal, millest algas ka
Põltsamaa adventkoguduse lugu.
Möödunud saja aasta jooksul on kogudus Põltsamaa linnas
asunud mitmes paigas: alustuseks Jõgeva maanteel, lisaks on
ruume renditud ka V. Kingissepa (praegune Lossi) ja Kooli tänaval. Oma praegusesse asukohta Kreutzwaldi tänaval jõudis
kogudus 1958. aastal, kui oma maja müüs kogudusele endine
kogudusetööline Gustav Rudi. Seega täitub ka kogudusemajal
tänavu ümmargune 60 aastat.
Koguduse liikmeskond pole aegade jooksul olnud eriti
suur, kuid see on alati olnud elujõuline ja teotahteline. Jõudumööda on püütud panustada ka kogukondlikku tegevusse,
millest ehk silmapaistvamad tegevused on olnud perekond
Maureri korraldatud Kuuri talu järvekontserdid Võisikul ja
kooli algust tähistav heategevuslik kogupereüritus „Talvele
vastu”.
Põltsamaa adventkoguduse 100. aastapäeva üritused toimuvad laupäeval, 11. augustil. Hommikul kell 10 toimub piiblitund ja sellele järgneb koguduse ajaloo ülevaade oma palvelas Kreutzwaldi 1. Päeval kell 15 on planeeritud noorteorkestri
vabaõhukontsert Roosisaarel. Kell 17 toimub pidulik kontsert-jumalateenistus Põltsamaa Niguliste kirikus.
Põltsamaa adventkoguduse soov linna- ja vallarahvale on,
et me kõik võiksime jätkuvalt rõõmu tunda oma vaiksest ja
mõnusast aedlinnast ning kogeda igal päeval Kõigekõrgema
hoidvat ja õnnistavat kätt! Kohtumiseni juubeliaastapäeva teenistustel, kuhu olete kõik oodatud!
Rein Kalmus
Põltsamaa adventkoguduse pastor
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Külad avavad oma väravad
4. augustil avavad oma küla
väravad Pajusi, Lustivere
ja Kamari küla. Avatud
külaväravate päeva katusorganisatsioon on MTÜ
Jõgevamaa Kodukandi
Ühendus, kuid külades
juhivad küla tutvustamist ja
tegevusi kohalikud külaseltsid: Lustivere külaselts,
Pajusi Küla Selts ja Kamari
haridusselts.
Lustivere külaseltsi üks
eestvedajatest Ülle Ant tõstab Lustiveres toimuvat esile
rohevahetuse kaudu. „Meil
toimub alates lõunast taime-

turg, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised, rohenäpud. Loodame sel päeval
näha palju inimesi, keda huvitab meie külade piirkond ja
kes tunnevad huvi meie inimeste toimetamiste vastu.“
Pajusis hoiavad päeva üleval Mafalda ja Loreida ning
suures plaanis tutvustatakse
kohalikke ettevõtjaid ning
arutletakse külaelu paremaks muutmise võimaluste
üle.
Kamari keskendub laste
tegevustele ja neil toimub
küla tutvustav orienteerumismäng. Mängus oodatakse

osalema meeskondi ja rajale
lubatakse alates kella 14.30st. Seiklusliku orienteerumismängu kestel saab sooritada
erinevaid ülesandeid ja panna proovile oma teadmisi.
Jõgevamaa
Kodukandi
Ühenduse juhatuse liikme
Liia Lusti sõnul on avatud
külaväravate eesmärgiks tutvustada oma küla ja sealsete
seltside tegemisi nii oma kogukonnale kui ka kaugematele külalistele. Samuti soovitakse näidata seda nn oma,
mis on just sellele külale ja
seltsile iseloomulik. „Kuna
see on maakondlik projekt,

siis me soovime näidata, et
Jõgeva maakonnas on tegusad ja eriilmelised külaseltsid,“ avab Liia Lust veel ühe
selle päeva mõtte.
Eesti külaliikumine Kodukant korraldas esimest korda
üle-eestilise avatud külaväravate päeva 2011. aastal.
Tänu tegusatele külaseltsidele on meie maakonnas see
liikumine kanda kinnitanud
ja kasvab edasi. Korraldajate
sõnul ei ole tegu iga-aastase
sündmusega, kuid kindlasti
kavatsetakse traditsiooni jätkata.
Taimi Rao

Kohvikute päeval on avatud kodukohvikud

19. augustil on Põltsamaa linnas kohvikute päev, kus toimub tõeline kodukohvikute pillerkaar ning pakutakse ohtralt üllatusi. Meele- ja suupärasega kostitavad külastajaid järgmised kohvikud:
1. Kördiööbiku kohvik on avatud 10–16 aadressil Jõe 1. Kohvik
pakub kohapeal tehtud värskeid ja maitsvaid pagaritooteid.
2. Joogakohvik on avatud 8–11 ning 19–21 aadressil Kirde 7. Siin
kohvikus alustatakse päeva mõnusa päikesetervitusega, hommikujoogaga ja kosutav smuuti annab energiat kogu päevaks. Õhtul vabaneme
päeva jooksul kogunenud pingetest ja jääkainetest ning silitame oma
maitsemeeli taas smuutiga. Õhtujooga toob rahuliku une! Kohvikus
toimuvad joogatunnid suurtele ja väikestele!
Joogatunnid hommikul täiskasvanutele kell 8–9, lastele (5–10 a)
kell 10–11. Joogatund õhtul täiskasvanutele 19–20.
3. Klubi§ on avatud 10–20 aadressil Lossi 13. Kohvik pakub hõrgutavaid maitseelamusi nii soolaste ampsude kui ka magusate kookidena.
Siit saab soolaseid pirukaid, salateid ja põnevaid suupistesnäkke.
Magusavalikutest ei puudu eelmise aasta hitid: napooleoniampsud,
vahvlikorvid, kreemikoogid, pulgakoogid ja palju muud.
4. Kohvik K&M on avatud 13–15 aadressil Lille 4. Siit saab külaline
maitsvaid pirukaid, vahvleid ja kooke. Janukustutuseks morssi ja kohvi.
5. Rohelise Õuna kohvik on avatud 10–17, aadress Marja 5. Siin
pakutakse südamete murdmise suppi, juuretisega toortatraleiba, tatravahvleid, tatraleiva vahvleid, veganitele toormaasikakooki, mis maitseb
nagu jäätis. Veel on menüüs veganitele toorrullikuid marjadest ja palju
muud hõrgutavat – kõrvu paitava džässini välja... Kõikide Rohelise Õuna
kohviku külastajate vahel loositakse välja kell 17 käsitöö toortatraleib!
6. Kingu kohvik on avatud 12–17 aadressil Kingu 19. Siin teevad
ilma kodused koogid, soolased suupisted, väike supp ning mahlajoogid.
7. Rohelossi kohvik on avatud 9–21 Lossi tn 24. Kohvikut iseloomustab taimne ja tervislik toit, kokkamise (toortoidu-, kommi-, jäätise- jne)
töötoad, väike kirbuturg, lastele muinasjutu-, mängu- ja joonistamisnurk.
Hea ilmaga ühislaulmine ja musitseerimine lõkke ümber, vihma korral
siseruumides.
8. Õuna tänava Limpsikohvik on avatud 12–18 aadressil Õuna 5.
Kohvikut iseloomustab särtsakas mull ja kirev hambaalune, mis on iga
lapse unistus ja magusasõbra unelm. Välja on otsitud vanavanemate
retseptiraamatud ja keemiaõpikud. Pakutakse kulinaarseid üllitisi, käsitöölimonaade, keekse ja muud põnevat. Seedida aitab mõnus akustiline
live.
9. Kohvik Katelok on avatud kell 11–14 aadressil Allika 3. Siin
pakutakse suppi, omatehtud leiba, midagi magusat, kohvi ja morssi.
Pakume Olemari talu kitsepiimatooteid. Kohviku avamisel ja lõpetamisel
teeme pauku väikesest kahurist. On võimalus lasta õhupüssist ja proovida lahti võtta ja kokku panna automaati. Tutvustame Naiskodukaitse
ja Kaitseliidu tegevust ning näitame oma käsutuses olevat atribuutikat.
10. Midagi Kui On Eeslinnades – sellise nimega kohvik on avatud kell 11–18 aadressil Aasa 2. Menüüs on ahjusoojad pitsad ja koogikesed Liivimaa parimatelt pagaritelt, taustaks kostitab kuumade ladina
rütmidega DJ Daysleeer. Avatud vaba lava, kus saab näidata oma kiivalt
saladuses hoitud talenti. Õhtul näeb lummavat tulesõud.
11. Kohvik Toimekad Täpid on avatud 12–18 Põltsamaa lossihoovis
Lossi 1a. Põhiroaks on Priidu püreesupid. Hõrk koogivalik kolmelt perenaiselt. Meeli ergutavad pakutav jäätisekokteil, kohv ja Nuti talu maadelt
korjatud taimetee. Kohapeal toimub täpilipukeste valmistamise töötuba.
Tule ja saa teada, miks on kohviku nimeks TOIMEKAD TÄPID!
12. Naised Aias on kohvik, mis on avatud 10–16 Kesk 2 hoovis. Siin
pakutakse head ja paremat nii keelele kui meelele. Käiku lähevad eelnevate aastate parimad palad ja sisukam kava.
13. Kodukohvik Suu Saad Magusaks on avatud 12–18 aadressil
Kellukese 2. Firmaroog on kodune seljanka, nagu ikka mulgikapsad
sardelliga, taimetoiduvalik veganitele ja palju erinevaid magusaid kooke.
Õues on võimalik lastel tegutseda. Päeva jooksul erinevad esinejad.
14. Kohvik KunstiKOOK on avatud 12–18 Põltsamaa lossihoovis
Lossi 1a. Märksõnad on LOOVUS, JULGUS, ENESEUSK. Peale vaimutoidu traditsiooniline hää tuju jook ja lastele martsipanimeisterdus. Kuna
see kohvik on avatud 5. korda, siis on ka juubelikook vältimatu.
15. Kanuukohvik on avatud 11–16 otse Põltsamaa jõe kallastel
Veski 4. Pakutakse kohvi, teed, kooke ja kanuusõitu jõel.
16. Kohvik Seitsme Maa ja Mere Tagant on avatud 12 –17 Lossi
13 hoovis. Soolast ja magusat lähedalt ja kaugelt. Põnevad külalised ja
Happy Hour kell 16–17.

17. Pargi tänava Pagari Lett on avatud kell 11–17 aadressil Pargi
7. Siin soovib üks tore kamp noori kohvikupidamises end taas proovile
panna. Lisaks eelmise suve hittidele pakutakse siin ka midagi uut ja
põnevat. Nagu ikka on kohvik püsti pandud otse tänava äärde, et oleks
mugav ligi astuda.
18. Hundi Ulg on kohvik jahimeeste saarel Lossi 2, avatud kell
11–16. Siin paitavad keelt suupisted ja praed ulukilihast.
Jahimajakeses on avatud metsloomade ja -lindude trofeede näitus
19. Kohvik Siin Ei Ole Täna Liha on avatud kell 11–16 aadressil
Lossi 19. Pardale on oodatud kõik kalasõbrad! Menüüs on kalasupp,
mereannisupp, kalaburger, paneeritud kala, marineeritud kala, ahjukala ja soolakala.
20. Kohvik Õng on avatud kell 12–17 aadressil Kesk 3. Pakutakse
eestimaiseid maitseid
21. Trolli Mängupesa Vahvlikohvik on avatud 10–14 aadressil
Pärna 1. Vahvlitest pakutakse siin eelmisel korral kõige menukamaks
osutunud maitseid, nii soolaseid kui ka magusaid. Kohapeal toimub
tasuta mänguasjalaat, kust iga laps võib endale kaasa võtta meelepärase lelu või mängu. Loomulikult teeme kohapeal ka näomaalinguid.
Meie juures toimub sel päeval Eesti esimene retrolapsevankrite kokkusaamine, uhked sõidukid suunduvad peale rivistust rongkäigule ja
külastavad sel päeval teisigi kohvikuid. Meie kohvik ootab kõiki lapsi
ja nende vanemaid ikka selleks, et vanemate südames oleks rõõm
laste rõõmust!
22. Mõisakohvik Lastega on avatud 10–15 aadressil Veski tn 7.
„Oldagu ja tuldagu, nagu te ollete! Pakume kohwikukosti wärskes
luftis ja häärberis, kus on peenemat tõugu rahwal alati kenna olla.
Seltsiks Von Kohw ja Dass Tee. Wirgutavad aktivitäädid wäikestele preilnadele ja noorsandidele. Päewapiltnik. Moosekandid. Ettekuulutaja. Maneerijuhatus. Tulijatel ei maksa ihukatetega kitsi olla!
Saksalikud peenemad satsid ja galantsemad antsugid tagavad
seltsielus eddu ja pikema silmapaistvuse ning kauplemises kokkuhoiu. Kahwatu jume kaitseks ärgu unustatagu ka kaugema
kaarega pääkatteid ja päewawarjusid! Möisakohwikut aitawad
wirtschaftida Gaia klassitoa öpetajanna, kaswandikud ja wanempad ning tulutaühhingu Kogemise Rada rahwas.“

23. Kamari Kodukotkad avavad oma kohviku kolm päeva
hiljem, 22. augustil kell 17–19. Päeva lõpetab Curly Strings kell 19
algava kontserdiga. Sissepääs 3 €.

KAVA:
Kell 10.30-13.00
LASTE JA NOORTE SPORTLIK MÕÕDUVÕTT STAADIONIL
Alad lastele (erinevatele vanusegruppidele) - heiteringis
parima selgitamine, pikima konnahüppe tegemine ja
heitlus välejala tiitli pärast.
Noored 11-13, 14-16 poisid ja tüdrukud: topispallijänni äss,
kohalt kolmiku kangelane ja pikajalgne pikamaajooksu
kunn, autasustamine
Kell 12.00 - KÜLADE, PEREDE VÕI SÕPRUSKONDADE
KOHVIKUD LOSSI P ARGIS JA MUJAL ÜLE ENDISE
PUURMANI VALLA
Žürii esimeheks vallavanem. Kolmele parimale kohvikule
rahalised auhinnad. (registreerimine soovituslik eelneva
reklaami ja kohvikupidajate endi huvides)
Kell 14.00: akustiline kontsert lossi trepil

HANNA-LIISA MÖLDER JA REIGO TÕNISSON
Kell 20.00 Esinevad kohalikud isetegevuslased lossi ees
Kell 21.00

Tantsuks mängib ans. PIXELS
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Kultuur ja vaba aeg
Põltsamaa Muuseum
9.08 Koduloopäev. Info: muuseum@poltsamaa.ee
Põltsamaa Kunstikool
13.08–31.09 Kunstiseltsi ja kunstikooli Atla maalilaagri tööde näitus.
Põltsamaa lossihoov
18.08 kell 19 Kontsert „100“. Esinevad Ultima Thule, LENNA, Singer
Vinger, Freddy Tomingas & Põltsamaa muusikud.
31.08 kell 19 Suvelõpupidu, esinevad Hellad Velled,
Põhja-Tallinn, Terminaator.
Pajusi rahvamaja
2.08 kell 19 Pajusi teatri suvelavastuse esietendus “Pidu või asi.”
8.08 kell 19 Alen Veziko kontsert.
18.08 kell 15 Tanulintide maalimise õpituba.
Puurmani mõis
4.08 Puurmani piirkonna külade ja kohvikute päev.
Info: meelis.koressaar@gmail.com
4.08 Külastusmäng “Unustatud mõisad”.
18.08 Külastusmäng “Unustatud mõisad”.

Tapiku Külade Selts
25.08 kell 13 Tapiku külamajas kohvikupäev.
Kell 15 algab Alburahva Teatri etendus “Võõras mees majas” (vaikse
külanurga kortermaja elu läheb ärevaks, kui sinna ilmub võõras
mees). Pilet 3 eurot.
Pajusi Ait-kuivati
24.08 kell 19 Kontsert Sten Raudik ja Rasmus Kadaja.
Kuningamäe Kontsert
Kontserdid toimuvad Kuningamäe talus trükikoja mälestusmärgi
juures.
5.08 kell 19 Taavi Otsus & Tjorven. Avatud kohvik.
Kogunemine alates kell 18. Pilet 5 eurot.
26.08 kell 19 Laulab Sigrid Kinguste, kitarril Reigo Tõnisson.
Avatud kohvik. Kogunemine alates kell 18. Pilet 5 eurot.
Sport
25.08 Piiroja Karika 2018 VI etapp Piiroja rallikrossirajal.
Info Kaido Soolepp tel 527 9964.
26.08 Põltsamaa jõe 44. suvemängud info: sport@poltsamaa.ee
5.08 kell 11–14 Aidu minitriatlon Aidu tehisjärvel.
Info: elmo.krumm@poltsamaa.ee

Lustivere Külaselts
4.08 kell 13 Avatud külaväravate päev.

Põltsamaa Adventkogudus
11.08 kell 15 Noorte kammerorkestri kontsert Roosisaarel.

Pajusi Külaselts
4.08 kell 13 Avatud külaväravate päev.
Kamari Haridusselts
4.08 kell 13 Avatud külaväravate päev.
22.08 kell 17–19 Kamari Kodukotkaste kohvik.
Võõrustavad kodutütred ja noorkotkad.
22.08 kell 19 Curly Strings EV100 juubelituur kaunites Eesti külades.
Toimumiskoht Kamari seltsimaja õu.

EELK Põltsamaa kogudus
23.08 kell 19 Vokaalmuusika kontsert Niguliste kirikus.
Ansambel Decorus Musicus.
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.
EELK Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus
Jumalateenistus toimub igal pühapäeval kell 13.
Lähem info õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195

Umbusi Külaselts
4.08 kell 11–15 Avab uksed Umbusi küla. Kohvik ja küla tutvustus.
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab ürituse korraldaja.

Puurmani PÜ õnnitleb

EVI KABIN		

20. juuli

Jaak Kask 29. juuli
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Ja kuigi aastaist juukseis halli lükib,
on tuhat tegemist sul tegemata veel.
Sul õnne, jõudu, tervist pikaks eluteeks,
et rõõmuküllane võiks olla see, mis ees.

On kaunid aastad kadund kiirel lennul
kui linnud, kellel tiivus tuuletulv.
Ja kuigi jõudu kulus igal lennul,
sul südamesse jäägu elutuld!

85

Õnnitleb Puurmani PÜ

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Anu Merivee 04.07
Kurt Melander 06.07
Heino Sutting 07.07
Olvi Lugus 16.07
Mart Vahesoo 23.07

Agnes Rääk 24.07
Erich Valksaar 27.07
Tiit Kulu 26.07
JAAK KASK 29.07

Vabandame!
Juunikuu vallalehest jäi ekslikult
õnnitletavate seast välja teenetemärgi
omanik Vello Pettai.
Soovime sünnipäevalapsele palju
õnne ja head tervist!

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
MIHKEL JÜRJEN
ADELE SIIMER
IVO KIMMEL
RUTH KREMPEL
VIKTOR KUNDLA
ENE TANDRU
ÜLO KRUUSMANN
LIA DOBROVOLSKAJA
VELLO VARJUS
LEIDA VELLING

30.08.1949 - 03.06.2018
14.05.1943 - 03.06.2018
28.04.1971 - 05.06.2018
01.11.1934 - 13.06.2018
16.03.1957 - 13.06.2018
21.10.1938 - 18.06.2018
05.05.1931 - 20.06.2018
11.10.1946 - 21.06.2018
31.08.1950 - 23.06.2018
23.11.1924 - 26.06.2018

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine Põltsamaa Valla Leht ilmub septembri
alguses.

Puiatu küla
Mõhküla
Põltsamaa linn
Pisisaare küla
Puduküla
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn
Võisiku küla
Arisvere küla
Lustivere küla

Toimetaja: Taimi Rao, Tel 529 8681,
e-mail: taimi.rao@poltsamaa.ee
Korrektuur: Helbe Pung

Sündinud Põltsamaa vallas
JUUNI 2018
KEN-KRISTIAN LAPIN 05.06.2018
STEINAR ROSIN
24.06.2018
ADEELE PEKK
25.06.2018

Tiraaž 4400
Trükk ja küljendus: OÜ Vali Press
Kojukanne: Omniva

