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Põltsamaa valla inimesed ja ühendused on parimad
Põltsamaa vald saab olla
uhke oma inimeste üle.
Eriti rõõmsaks teeb see, et
meil on nii palju säravate
silmadega nn seltsielu vedureid. Naljaga pooleks
võib öelda, et siin on sedavõrd viljakas pinnas, et see
mõjub ka meie inimestele.
Siin on lihtsalt niivõrd
hea kasvupind aktiivsetele inimestele ja headele
tegudele. Põltsamaa piirkond paistab silma aktiivsete kodanikuühenduste
rohkuse poolest.
Sisuliselt igas külas on aktiivne selts, peale nende on
vallas veel mitmeid heategevus-, kultuuri-, keskkonnakaitse, spordi-, käsitöö- jt
suunitlustega
ühendusi.
Kokku tegutseb Põltsamaa
vallas 2018. aasta seisuga
113 mittetulundusühingut.
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse(JAEK)
kodanikuühenduste konsultant Kersti Kurvits ütleb, et Põltsamaa piirkonna
kodanikuühendused
paistavad silma ennekõike
oma aktiivsusega ja siin
on mitmed väga tugevad
seltsid ning palju spordiga
tegelevaid organisatsioone,
samuti ollakse väga tublid
osalejad koolitustel. „Siin
on natuke teistmoodi tegevusi, mis eristuvad. Põltsamaa piirkonna seltsid
pakuvad ka natuke erinevat vabaharidust ja huviharidust. Siin ei ole nii, et
on ainult külaseltsid,“ rõõmustab Kersti Kurvits Põltsamaa valla mitmeilmelise
kodanikuühiskonna üle.
JAEK on nüüdseks juba
kuuel järjestikusel aastal
korraldanud kodanikupäeva tähistamiseks kodanikuühenduste ja inimeste
tegemisi esiletoovat ühisnädalat. Ühisnädala ürituste mõte on tunnustada
kodanikuaktiivsust
ning
kutsuda inimesi märkama,
kuivõrd suurt rolli etendavad meie ühiskonnas kodanikuühendused. Olgem
ausad – terve maakonna
kodanikuühendustest üle
poole tegutsevad avalikes
huvides.
Kersti Kurvits kõneleb,
et väga oluline on märgata mittetulunduslikku tegevust ja seda suurt hulka
tööd, mida tehakse tihti
vabast tahtest, oma isikli-

Evi Rohtla.

Riina Paluoja.

Tapiku Külade Seltsi juhatuse liikmed Hiie Nugis ja Eda Kasar on enda vahele haaranud Põltsamaa vallavanema.

ku elu ja töö kõrvalt. „Inimesed, kes tegutsevad iga
päev MTÜ valdkonnas,
peavad tundma, et nad ei
ole üksi ja nende tööd väärtustatakse. Pea temast iga
päev lugu, hinda seda, mis
tehakse,“ jagab ta võimalusi heade inimeste ja nende
tegemiste tunnustamiseks.
29. novembril toimus
Mustvee kultuurikeskuses
kodanikupäeva tunnustusüritus. Sündmusel anti üle
tunnustused
Jõgevamaa
2018. aasta parimatele kodanikuühendustele.
Põltsamaa vallast pälvisid teiste seas tunnustuse
kaks MTÜ-d. Põltsamaa
piirkonna parim kodanikuühendus 2018 on Pisisaare
Spordiklubi, mis on tuntust
kogunud üle-eestilise üritusega „Pajusi mudajooks”.
Nominentidena tunnus-

tati lisaks Pajusi Küla Seltsi, Puurmani Priitahtlikku
Päästeseltsi, Tapiku Külade Seltsi, Põltsamaa Noorte Naiste ja Noorte Meeste
Kristlikku Ühingut ning
Adavere Mõisa Seltsi.
Parima uue kodanikuühenduse 2018 tiitli sai
Tapiku Külade Selts, mis
loodi selle aasta märtsis
Tapiku Küla Seltsingu tegevuse jätkamiseks. Selts
on ennast lühikese aja jooksul näidanud kui tugevat
ja vahvat uut MTÜd, kelle
edasisi ettevõtmisi oodatakse huviga. Tapiku Külade Seltsi juhatuse liige
Eda Kasar ütleb, et tunnustus tuli neile ootamatult. „Oleme nii vähe aega
tegutsenud, et ei ole veel
kõigi kodanikuühenduste
teemadega ennast kurssi
suutnud viia. Aga tõsi ta

on – poole aasta jooksul on
toimunud väga kõva areng.
Väga hea meel on, kui meie
püüdlusi on märgatud. See
annab jõudu juurde.“
Jõgevamaa
Kodukandi
Ühenduse ühe suurima
tunnustuse,
sädeinimene 2018, sai Riina Paluoja,
kes on Lustivere Külaseltsi asutajaliige ning olnud
juhatuse esimees 15 aastat.
Ametis oldud aastate jooksul on ta kirjutanud ja ellu
viinud kokku 34 projekti,
millega on arendatud Lustivere piirkonna kultuurija spordielu.
Lustivere
kultuurimaja
perenaine Ülle Ant ütleb,
et Riina on Lustivere Külaseltsi asutaja ja eestvedaja.
„Kõik, mis meil on, on tänu
Riinale, tema on kõige hing
ja süda. Kui teda ei oleks,
siis ei oleks siin midagi.“

Fotod: Fjodor Maspanov

Riina Paluoja ise on tagasihoidlik. Ta ütleb, et selline tunnustus tuli suure
üllatusena. Tagasi vaadates
seltsi 15 aastale ütleb ta, et
see on olnud tore aeg: „Alguses hakkasime hästi suure õhinaga peale, aga tuleb
tunnistada, et MTÜ-ga toimetamine on tänapäeval
juba korralik paberimajandus. Ma ise olen põliselt siin Lustiveres olnud
ja ikka tahad, et kodukoht
korras oleks ja elu käiks.
Hea meel on selle üle, et
on järelkasvu ja noored on
valmis minu tööd jätkama.
Tänavu on juhatusel uus
esimees ja mina olen rohkem mentori rollis.“
Riina ei karda, et ta oma
tegemistega on noorte
jaoks lati liiga kõrgele seadnud. „Traditsioonid on loodud ja noortel on endil palju ideid,“ räägib ta.
Mittetulundusliku tegevuse teine tahk on kiretum.
Eestvedajad väsivad aastatega. Rääkides sellest rõhutab Riina, et väga oluline
on meeskonnatöö. Samavõrra tähtsaks peab ta valla
tuge. „Põltsamaa valda ma
kiidan taevani – ta on meile
olnud alati abiks. Pean tohutult kiitma kõiki inimesi, kes on olnud külaseltsi
toimetamiste juures toeks,
neid on kindlalt paar-kolmkümmend inimest, kes on
alati olemas olnud,“ ei hoia
Riina kokku tänusõnadega.
Sädeinimese kategoorias
oli nominentidena meie
inimestest veel üles seatud
Karin Uusküla, keda jätkub paljudesse kohtadesse

nii oma hobi kui tööga. Ta
juhendab tantsurühmasid
Lustiveres, Põltsamaal ja
Adaveres ning teeb juuksuritööd Lustiveres, Kamaris
ja Adaveres; Lembit Paal
ettevõtjana on alati nõu
ja jõuga tegev Pajusi Külaseltsi tegevustes. Tema
eestvedamisel rajati Pajusi seltsimaja, tehti korda
mõisapark, aed, kivimüür
ja suur osa mõisakompleksi hoonestusest; Virve
Etulaid, kes on kauaaegne
Tapiku piirkonna külade
eestvedaja ja kelle juhtimisel on ehitatud välja külaplats, korraldatud küla- ja
kodukandipäevi, talletatud
ajalugu jpm; Vaike Niklus
– ta on Kamari Haridusseltsi asutajaliige, seltsi
juhatuse liige, seltsimaja
perenaine, kodutütarde ja
noorkotkaste Kamari rühma juhendaja, Kuningamäe
spordiklubi juhatuse liige,
Jõgevamaa
Koostöökoja
juhatuse liige, Kaitseliidu
Jõgeva maleva Kodutütarde ringkonna vanema abi,
segarahvatantsurühma Tulihänd tantsija ja tubli ema;
Annika Kallasmaa, kes on
Põltsamaa kogukonna ja
noorsootöösse palju panustanud vabatahtliku tööna ja
MTÜ Kogemise Rada kaudu.
Jõgevamaa
Kodukandi
Ühenduse aasta küla nominendina esitati meie piirkonnast Umbusi küla ning
parima kodanikuühenduse
2018 nominendina oli üles
seatud ka Kuningamäe
Spordiklubi aktiivse tegevuse eest Kuningamäe terviseradadel.
Rääkides inimestega, kes
on mittetulundusliku tegevusega hõivatud, tuli välja
mitu head asja, mida selline tegevus annab. Esiteks –
inimesed teevad just seda,
mida nad vajavad. Teiseks
kogukondlik koos tegemine – see on sünergia, mis
paneb asjad juhtuma. Ning
lõpetuseks võimalus väärtustada inimest. Näha potentsiaali igas inimeses ja
anda talle võimalus panustada oma kodukoha heaks.
Põltsamaa Vallavalitsus
tänab kõiki aktiivseid inimesi ja ühendusi panuse
eest parema kodanikuühiskonna kujundamisel.
Taimi Rao
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UUED NIMESED

VALLAVANEMA TERVITUS

Head uut aastat!
Enne uue aasta plaanide tegemist tahan kokku
võtta 2018. aasta. Põltsamaa valla jaoks oli möödunud aasta murranguline, sest aasta alguses
moodustus neljast omavalitsusest uus vald. Aasta esimese poole väljakutseks oli uue meeskonna
komplekteerimine ning omavalitsuse tõrgeteta toimimise tagamine. Suuremat teenuste kokkuvarisemist ei toimunud ja muutused kulgesid minu hinnangul oodatust isegi pisut ladusamalt, kui esmalt
kardetud sai.
Uuele omavalitsusele on ilmselt pandud mõnevõrra suuremad ootused, mida ilmestab rahva
aktiivne kaasarääkimine arengut puudutavates
küsimustes. Vallakodanikud on tublisti panustanud valla arengukava valmimisse ja näidanud üles
initsiatiivi oluliste küsimuste lahendamisel. Arengukava valmimisse, mis seab eesmärgid ja annab
suuna aastakümneteks, oli kaasatud umbes 10%
elanikkonnast. Sellist aktiivsust ei ole enamikul
omavalitsustel ette näidata ning see teeb arengukavast meie ühise loomingu, mida järgida ja millesse uskuda ning mida jooksvalt ajas täiendada.
Möödunud aastasse jäävad paljude suurte projektide teostamised ning algatamised. Mitmed
väga halvas seisukorras olnud tänavad on saanud
uue katte, noortele on rajatud rulapark, laste mänguväljakuid on ehitatud ja täiendatud, valminud
on kergliiklusteid. Välja on ehitatud tervisekeskuse filiaali ruumid Puurmanis ning uus esmatasandi tervisekeskuse ajakohane hoone Põltsamaal on
katuse all. Vähetähtsad ei ole ka investeeringud
ühisvee- ja -kanalisatsiooni
süsteemidesse Võisiku ja Kalana külades, tänavavalgustuse uuendamisse Adaveres ja Võhmanõmmes ning
Pisisaare lasteaed-algkooli ja Põltsamaa ühisgümnaasiumi Lille tänava ruumidesse ning Tapiku külamaja arendamine.
Aga nüüd eelseisvast aastast. Tervisekeskuse
hoone valmib juba suveks ja osa vanast kompleksist remonditakse. Leping on sõlmimisel Lossi tänava rekonstrueerimiseks ja esitatud on mitu
taotlust võimalike investeeringute toomiseks teiste
tänavate uuendamiseks. Püüame rohkem tähelepanu pöörata ka linnast välja jäävatele olulisematele teelõikudele ja rekonstrueerida suure osa valla tänavavalgustusest. Juba järgmisel suvel peaks
saama Kamari järvel teha tõsisemat veesporti ning
möllata lastega veepealses lõbustuspargis. Toome senisest enam esile Põltsamaa linna läbiva jõe,
pöörates tähelepanu jalutusvõimalustele Põltsamaa jõe ääres ning valgustades järk-järgult sillad.
Senisest sisulisemalt hakkame tegelema piirkonna mainekujunduse ja turundusega, et Põltsamaa
oleks senisest veelgi positiivsemalt tuntud nii elu-,
külastus- kui ettevõtluspiirkonnana. Selleks on
vajalik arendada siinset keskkonda turvaliselt ja
läbimõeldult. Kindlasti saavad projekteeritud Esku-Põltsamaa ja Lustivere-Põltsamaa kergliiklusteed, algust on tehtud Põltsamaa linna lasteaedade uuendustöödega ja palju muud. Soovime olla
avatud valitsemisstiiliga omavalitsus, kes on ettevõtetele ja kodanikele koostööpartneriks. Kõik teie
mõtted ja algatused piirkonna heaks on alati väga
teretulnud.
Tänan kõiki aktiivseid
ja teotahtelisi inimesi kodukoha arengule
kaasa aitamise eest!
maRGUS mÖlDRi
vallavanem
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Kultuuritöö spetsialist on Ülle Ottokar
2018. aasta novembri algusest alustas Põltsamaa
vallavalitsuse kultuuri- ja
haridusosakonnas
tööd
kultuuritöö spetsialist Ülle
Ottokar. Kultuuritöö valdkond on kiire ja elurõõmus,
samad sõnad iseloomustavad ka Üllet. Ülle ise peab
enda suurimateks tugevusÜlle Ottokar on alati naeruteks selles ametis koostöösuine.
Foto Taimi Rao
valmidust ja sõbralikkust.
Ülle peab oluliseks kõiki oma eelnevaid töökogemusi,
kuna need on aidanud jõuda tal sellesse hetke, kus ta on
praegu.
Oli põnev üllatus külastades Põltsamaa lossihoovis
asuvat pART galeriid. Jõgevamaa kunstnike tööde seas
oli esitletud ka Ülle Ottokari loodud skulptuur. Ülle on
kunstnikuhing. Ta ise ütleb, et kunstnik ongi kultuuritöötaja ja vastupidi: „Erinevad valikud on toonud mind
elus praegusesse punkti ja ma ei oleks jõudnud siia ilma
koostööta paljude toredate inimestega“.
Ülle räägib, et väga seikluslikud on olnud retkede juhtimisega seotud tööd, sama tähtsad ja rikastavad ka kõik
teised kogemused: „Jõgevamaa gümnaasiumi raamatukogus töötades oli eriti hingelähedane sealne hea kooli
õhkkond ja suurepärased kolleegid. Kunstnikuna tehtud
tellimused ja tööd on midagi, mida mulle endale lihtsalt
väga meeldib teha, eriti siis, kui see ka teisi inimesi positiivselt puudutab ja kui saab koostööd teha vahvate
inimestega, kellel on sarnased huvid. Puurmani koolis töötatud ajast on väga hea mälestus ja väärtuslikud
kogemused seoses vahvate õpilastega ja kolleegidega.
Sealne kollektiiv on olnud konkurentsitult kõige rohkem
tähistamist väärivaid põhjuseid leidev meeskond! Sädes
baristana olles nautisin väga lokaali akadeemilist õhkkonda, imetoredaid kliente, Tartu vaimu ja võimalust
kohviku seinale kriidijoonistusi teha. Jõgeva linnavalitsuse noorsootööst on eredaimalt meelde jäänud jällegi
lastega koos tehtu ning toetavad ja mõnusad kolleegid,
sama emotsioon seostub Koeru kooliga.“
Kultuuritöö suureks väljakutseks peab Ülle koostöö sujuvat toimimist. „Huvitavat ja üllatusi tuleb töös ette iga
päev. Kultuuritöö valdkonnas on üldiseks eesmärgiks
tööülesannete väga hea täitmine, sujuv koostöö valla
kultuuritegijatega ning positiivses ja loovas õhkkonnas
tegutsemine. Üks konkreetsematest eesmärkidest on
koos valla kultuuritegijatega kultuurikava.ee kalendri kasutusele võtmine ja sellest hea töö- ning reklaami
keskkonna kujundamine nii oma inimeste kui ka kõigi
teise Põltsamaa vallas toimuvast huvitatute seas,“ räägib
Ülle oma igapäevatööst.
Endale omase rõõmsameelsusega ütleb Ülle, et kuigi töötatud on juba pea kaks kuud, kestab sisseelamise
protsess endiselt.

Noorsootöö
spetsialist on
Annika
Kallasmaa
2018. aasta novembrikuu esimestel päevadel
asus noorsootöö spetsialistina Põltsamaa vallavalitsuses tööle Annika Annika Kallasmaa on noortele
Kallasmaa. Enamikule juba vana tuttav. Pilt Annika erakogust.
põltsamaalastest on ta tuttav, kuna on olnud seotud
nii Põltsamaa Emadeklubiga, millest kasvas välja MTÜ
Kogemise Rada, lastejoogaga, mänguväljakute rajamisega ning noorsöötöö alase vabatahtliku tööga. Noortele on Annika tuttav ennekõike ajast, mil ta töötas
PÜG-is projektijuhina.
„Kui küsitakse, kas sa oled sisse elanud või kuidas
läheb, siis tegelikult ma olengi siin kogu aeg sees elanud,“ naerab Annika, rääkides uude rolli sisse elamisest.

„Jooksvaid ülesandeid on huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas praegu palju. Minu meelest ei peaks huvitegevus olema ainult õppetegevuse ja kooliajaga seotud.
Soov on pakkuda noortele ka lühiajalisi huvitegevusi, näiteks erinevate töökodade külastamist, paari-kolmekuiseid
tegevusi jm.
Mõttekoht on ka see, et meil ei ole piirkonnas noortetubasid. Peaks uurima, kui suur on vajaduse selliste kohtade
järele. Samuti tahaks töös näha mobiilset kontaktnoorsootöötajat, kes liigub kohtades, kus on noored, et neid saaks
seal nõustada ja suunata huvitegevuse ja teiste noorte
juurde,“ räägib Annika noorsootööga seotud mõtetest.
Teine oluline teema on tema jaoks formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimine. Lihtsustatult tähendaks see
seda, et kui õpilane õpib muusikakoolis, siis ta ei peaks
osalema kooli muusikatunnis ja võib samal ajal harjutada
pillitunniks või siis osaleda pillitunnis. Niisamuti võiks
olla ka kunsti- ja spordikoolis õppekava läbimisel. Annika hinnangul on väga oluline noorsootöö ja selle mõju
nähtavaks muutmine, et kogukond mõistaks, miks on
vaja noorsootööd, kellele ja mida tehakse ja mis on noorsootöö mõju.
Praegu on Annika Kallasmaa kureerida huviharidus,
huvitegevus, noortevolikogu, noortevaldkonnas tegutsevate inimeste võrgustiku loomine, kõigi nende teemadega
kaasnev projektitegevus, tihe koostöö Põltsamaa noortekeskusega ja koolide huvijuhtidega ning tunnustamised:
kuidas märgata neid inimesi , kes noortega tegelevad, ja
tunnustada ka noori, kes panustavad töösse noortega isikliku eeskuju kaudu.

Turundusspetsialist
on Raivo Suni
Detsembri keskel lõppenud turundusspetsialisti
konkurss tõi Põltsamaa
Vallavalitsuse meeskonda
mehe, kes ilmselt enamikule inimestest pikemat
tutvustamist ei vaja. Kümmekonna Põltsamaal elatud
aasta jooksul on ta erinevate Raivo Suni on põltsamaaltoimetamistega inimestele astele oma inimene. Pilt on
tuttavaks saanud. Paljud üles võetud 2018.aasta suvel
mäletavad teda ETV saate Malaisia pealinnas Kuala
„Foorum” saatejuhina. Ta Lumpuris. Foto Raivo erakogust.
oli Põltsamaa infoportaali Põltsama.info asutaja ja toimetaja ning Jõgevamaa omavalitsuste liidu tegevjuht.
Teadushuvilise lapsevanemana veab ta teadusringe Põltsamaa valla lasteaedades. Ta on välja andnud raamatu
Põltsamaa kandi kohalugudest „Varese mõttest sündinud“ ning suvel 2017 mängiti Põltsamaa suveetenduste
sarjas tema kirjutatud näidendit.
Raivo ise ütleb, et selle kümmekonna aasta jooksul,
mil olen siin elanud, on Põltsamaa muutunud millekski
väga oluliseks ja armsaks. „Tahan, et Põltsamaal läheks
hästi. Põltsamaa on minu jaoks palju enamat kui üks täpike Eesti kaardil. Põltsamaa tegelik suurus on peidetud
Liivimaa arengut kujundanud minevikutegemistesse ja
nendesse lootustesse, mis on seotud tulevikku suunatud
ettevõtmistega (nt Kosmopark, Kamari veesuusakeskus,
Kuningamäe arendused). Olen aeg-ajalt ﬂirtinud mõttemängudega „Mis oleks, kui …“. Et mis oleks, kui suure
digivõimekusega Põltsamaa kool avaneks senisest enam
siinsele kogukonnale ja oleks taimelavaks Põltsamaal kanda kinnitavale nutimajandusele? Või – mis oleks, kui suudaksime kohalike ettevõtjatega vaadata Põltsamaa tulevikku 20-30 aasta pärast ja alustada mõtestatud teekonda
sinna juba täna? Selliseid „olekseid“ on veel. Kandideerides mõtlesin, et sellel töökohal on võimalik leida neile
küsimustele vastused,“ räägib Raivo mineviku, oleviku ja
tulevikuga seotud mõtetest.
Raivo arvab, et Põltsamaa võiks olla senisest nähtavam
nii Eestis, aga miks mitte ka välismaal. „Ma tahaksin, et
5–10 aasta pärast oleks Põltsamaa selline koht, mis tundub
atraktiivne eeskätt sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsetele kodanikele, kes algatavad uusi ettevõtmisi ja löövad
innuga kaasa Põltsamaa kujundamisel,“ sõnab ta. Tema
hinnangul on ka viis aastat piisavalt pikk aeg, et kutsuda
piirkonna arengus esile olulisi muutusi. Peamine, et oleks
mõtteid ja tahet.
Raivo Suni alustab tööd 14. jaanuaril 2019.
Taimi Rao
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Rakvere vallavalitsuse meeskond külastas Põltsamaa valda
19. detsembril külastas
Rakvere valla delegatsioon Põltsamaa valda.
Põltsamaa
kultuuritöö
spetsialisti Ülle Ottokari
sõnul tuli initsiatiiv Rakvere vallavalitsuse inimeste poolt, kelle jaoks on
selliste väljasõitude korraldamine teistesse omavalitsustesse saanud juba
traditsiooniks.
„Tore oli just see, et nad
ise võtsid meiega ühendust ja meile külla tulid.
Huvitav oli kuulata Rakvere valla kui omavalitsuse kogemusi ühinemisjärgsel perioodil. Päev oli

väga tegus ja hästi hea oli
kuulda ka nende inimeste
mõtteid.“
Ülle Ottokar kiitis ka meie
valla korraldustiimi tööd:
“Korraldus väga kiire,
professionaalne ja ladus.
Kultuurikeskuse poolt oli
seminariosa väga ilusalt
korraldatud, toitlustajad
olid tasemel ning kõik inimesed, kes päeva panustasid, tegid seda väga hästi ja
hingega.“
Päeva alustati ühisseminariga Põltsamaa kultuurikeskuses. Pärastlõunal tegi
Lembit Paal väga sisuka
ringkäigu endise Pajusi

valla maadel, kus külastati
spordihoonet, Pisisaare lasteaed-algkooli, AS Kaltsiit
Kalana lubjakivi karjääri,
Pajusi rahvamaja, ait-kuivatit ning külaseltsi. Edasi
viis tee külalised Põltsamaa
lossihoovi, kus Rutt Tänav
rääkis ülevaatlikult Põltsamaast ja meie ajaloost.
Õhtune koosviibimine korraldati restoranis Konvent,
kus külalistele pakkusid
muusikalist elamust Reigo
Tõnisson ja Kaisa Viks.
Põltsamaa vallavalitsuse
meeskond andis lubaduse,
et peagi minnakse vastuvisiidile. Loodame, et vas-

Külalised Põltsamaa muuseumis. 					

tastikune kogemuste vahetamise traditsioon jääb
kestma.
Suur tänu kõigile, kes

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
17. istung 20. detsembril 2018
Istung toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.
Istungil osales 21 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 18 punkti.
1.Kehtestati Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri.
2. Kehtestati Põltsamaa Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu suurused.
3. Kehtestati Põltsamaa valla teede liigitus tali- ja suviste hooldustööde tegemiseks.
4. Otsustati võõrandada enampakkumise korras järgmised Põltsamaa vallale kuuluvad kinnistud:
1) Põltsamaa vallas Kalana külas Kaupluse kinnistu
(registriosa 2807935, katastritunnus 57301:003:0108,
sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 2575 m2), alghind
enampakkumisel 4 900 eurot;
2) Põltsamaa vallas Aidu külas Kiviaia kinnistu (registriosa 6754550, katastritunnus 57301:001:0507, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 0,54 ha), alghind enampakkumisel 1030 eurot;
3) Põltsamaa vallas Kose külas Miku-Hansu kinnistu
(registriosa 6560650, katastritunnus 57301:001:0486,
sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 1,84 ha), alghind
enampakkumisel 2070 eurot;
4) Põltsamaa vallas Kose külas Pumbamaja kinnistu
(registriosa 6571150, katastriüksus 57301:001:0484,
sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 0,32 ha), alghind
enampakkumisel 610 eurot;
5) Põltsamaa vallas Sulustvere külas Valga kinnistu
(registriosa 3038435, katastritunnus 61601:001:0148,
sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 1744 m2), alghind enampakkumisel 450 eurot;
6) Põltsamaa vallas Adavere alevikus Pajusi tn 3 kinnistu (registriosa 1932835, katastritunnus 61601:002:0086,
sihtotstarve ärimaa 100%, 3825 m2), alghind enampakkumisel 2 450 eurot;
7) Põltsamaa vallas Adavere alevikus Pajusi tn 9 kinnistu (registriosa 2165535, katastritunnus 61601:002:0135,
sihtotstarve tootmismaa 100%, 15771 m2), alghind
enampakkumisel 2 710 eurot;
8) Põltsamaa vallas Annikvere külas Annikvere kaalumaja kinnistu (registriosa 2770235, katastritunnus
61605:002:0176, sihtotstarve tootmismaa 100%, 1626
m2), alghind enampakkumisel 420 eurot;
9) Põltsamaa vallas Kaavere külas Kanala kinnistu
(registriosa 2708835, katastritunnus 61606:001:0203,
sihtotstarve tootmismaa 100%, 11878 m2), alghind
enampakkumisel 2640 eurot;
10) Põltsamaa vallas Lustivere külas Mõisa tee
17 kinnistu (registriosa 2418235, katastritunnus
61606:001:0159, sihtotstarbed ärimaa 50% ja elamumaa
50%, pindala 1094 m2), alghind enampakkumisel 1 120
eurot;
11) Põltsamaa vallas Kamari alevikus Raba tn 9 kinnistu (registriosa 5387250, katastritunnus 61601:001:0429,
sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 14562 m2), alghind enampakkumisel 2690 eurot;
12) Põltsamaa vallas Kalme külas Välja kinnistu (registriosa 85450, katastritunnus 61601:001:0185, sihtotstarve

külalisi soojalt vastu võtsid
ning enda elu-olu tutvustasid. Seminaripäev ja ringkäik oli hariv, silmaringi

Foto Ülle Ottokar

avardav ja inspireeriv
kõigile osalistele.
Taimi Rao

Talihooldus Põltsamaa valla teedel

tootmismaa 100%, pindala 7 397 m2), alghind enampakkumisel 2 370 eurot.
5. Otsustati võõrandada otsustuskorras Eda Kasarile Põltsamaa vallale kuuluv valitsemise otstarbeks
mittevajalik 1/3 osa Nugise kinnistust (registriosa nr
1980135, katastriüksuse tunnus 61605:001:0046, pindala
4920 m², kaasomandist 1/3 osa, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%) Mällikvere külas hinnaga 700
eurot.
6. Nõustuti aktsiaseltsi TARA-TORF Umbusi turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa
muutmisega.
7. Otsustati lõpetada Põltsamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Pisisaare Spordikeskus haldamine alates
31. detsembrist 2018 valla spordivaldkonna ülesannete
ja tegevuste üleandmise tõttu sihtasutusele Põltsamaa
Sport.
8. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja
pädevusse antud ülesandeid volitati täitma Põltsamaa
Vallavalitsust kui täitevorganit, Põltsamaa Vallavalitsust kui ametiasutust ja koolide direktoreid.
9. Põltsamaa valla audiitoriks aastatel 2018–2021
määrati osaühing Infora. Anti nõusolek vallavanem
Margus Möldrile audiitorteenuse lepingu sõlmimiseks.
10. Toimus Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu
1. lugemine. Eelarve eelnõusse muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks määrati 15. jaanuar 2019.
11. Põltsamaa Vallavolikogu esindajaks Põltsamaa lasteaia Tõruke hoolekogus nimetati Kalev Pikver.
12. Otsuse „Põltsamaa uue lasteaia projekti elluviimise
algatamine ja Põltsamaa lasteaia Tõruke ehitustööd“
eelnõu jäi vastu võtmata.
13. Otsustati moodustada vallavolikogu ajutine 5-liikmeline komisjon Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste
läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute
tegemiseks.
14. Vallavolikogu ajutise komisjoni esimeheks valiti
Andres Vään ja aseesimeheks Indrek Eensalu.
15. Kinnitati ajutise komisjoni koosseis: esimees Andres
Vään, aseesimees Indrek Eensalu, liikmed Jaan Aiaots,
Margus Möldri ja Lembit Paal.
16. Otsustati esitada pöördumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, et tagada elektrivarustus Kangru talu majapidamisele Tõrenurme külas.
17. Kuulati ära informatsioon omavalitsuste volikogude
rahvastikutaaste komisjonide moodustamise ettepaneku kohta.
18. Kuulati ära vallavanem Margus Möldri informatsioon vallavalitsuse tegemiste kohta.
Vallavolikogu esimees Andres Vään vastas talle esitatud küsimustele.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril
2019.
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

Põltsamaa valla poolt on hangete tulemusel välja valitud teede ja tänavate talihooldusteenuse osutajad kuni
2021. aasta kevadeni, Põltsamaa linna kohta kehtib varem sõlmitud leping kuni 2021. aastani.
Põltsamaa vallas on vallale kuuluvaid teid ja tänavaid
ligikaudu 240 km, lisanduvad veel erateed ja riigiteed.
Valla teede talihooldus on jagatud kaheksaks piirkonnaks, lisaks eraldi Põltsamaa linn ja kergliiklusteed. Küsimuste ja probleemide korral tuleb pöörduda piirkonna
teenusepakkuja poole.
Vallavalitsuse poolt on kontaktisikuks ja tellija esindajaks teedespetsialist Aivar Aigro, tel 5918 0191, 776 8561,
e-mail aivar@poltsamaa.ee.
PIIRKOND
Adavere
alevik

TEID HOOLDAV VASTUTAV
ETTEVÕTE
ISIK

KONTAKT

Merix OÜ

+372 5648 5084

AS TREV-2
Grupp
Osaühing
Aidu-Vägari
MOREEN
MällikvereAS TREV-2 Grupp
Annikvere
OÜ Lustivere
Lustivere
Põld
Esku

Riho Meri

Marten Miil +372 554 8979
Arvi
Spelman

+372 520 0933

Marten Miil +372 554 8979
Meelis
Marmor
Laine
Lemberg

+372 525 0308

Puurmani

Puurmani

+372 5331 5533

UmbusiKamari

AS TREV-2
Grupp

Pajusi

Hanked seni ebaõnnestunud. Teenust ostetakse seni
sisse vajaduspõhiselt. Kontaktisik Aivar Aigro,
tel 5918 0191.

Põltsamaa
valla kergliiklusteed

Põltsamaa
Vallavara OÜ

Põltsamaa
linn

Eesti KeskkonnaJanno Laht
teenused AS

Marten Miil +372 554 8979

Toivo
Tõnson

+372 505 0390
+372 508 9883

Põltsamaa valda läbivatel riigimaanteedel teeb hooldetöid AS TREV-2 Grupp. Ettevõtte infotelefon on
+372 554 8979 ja maanteeameti maanteeinfo telefon on 1510.
Allpool on ära toodud olulisemad nõuded talihoolde tegemiseks:
Teed tuleb puhastada hiljemalt 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist, k.a nädalavahetused ja riiklikud
pühad.
Põltsamaa vallas toimub kinnistute/talude juurdepääsuteedel lumetõrje koos üldise lumetõrjega nende kinnistute/
talude juurde, kus alaliselt elavad inimesed.
Talihoolde alla kuuluvad lumetõrje, kinni sõidetud lume
ja jääkonaruste tasandamine ning vajadust mööda ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajaduse korral teeservade
märgistamine.
Talihoolduse tegemisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed, mida läbivad liinibussid ja koolibussid ning mille ääres on bussipeatused, peavad koolide ja
lasteaedade juurdepääsuteed olema puhastatud pool tundi
enne koolipäeva algust ja vastavalt ühistranspordi graafiku kellaaegadele.
PVL
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Posti kojukandes võib esineda tõrkeid
Detsembrikuu esimestel päevadel suurenes
hüppeliselt
kaebuste
hulk ettevõtjatelt ja murelikelt vallakodanikelt.
Omniva poolt välja saadetud pressiteated jagasid infot küll lünkade
kohta pakikandeteenuse
osutamisel, kuid Põltsamaa linna tabas hoopis
suuremat sorti segadus
seoses ajalehtede ja ajakirjade kojukandega.
Põltsamaa vallavalitsuse poole pöördunud inimesed olid pahased, et
lehed jõuavad alles õhtuks postkasti. Mitmed
helistajad
ähvardasid
lehe tellimise lõpetada,
sest värskeid uudiseid
soovitakse saada hommikul, mitte õhtul, mil

tänapäeva kiires meediaruumis leviv uudis
on juba aegunud. Põltsamaa Turunduse OÜ
esindaja Egle Oja ütleb,
et pahased tellijad on helistanud ka Vali Uudiste
toimetusse: “Toimetuse
tööprotsess ja ajagraafik on jäänud endiseks.
Hilisemat ilmumist tajub ennekõike tellija, sest
ajaleht ei jõua postkasti
enam hommikul vaid
päeva jooksul, hiljemalt
kl 17. See ei puuduta
ainult Vali Uudiseid,
vaid kogu perioodikat –
sama on ka teiste ajalehtedega.“
Põltsamaa linnaraamatukogu juhataja märkis,
et raamatukogude puhul
on hilinenud kanne suur

probleem: „Meie ostud
lähevad otse vanapaberiks, sest eilseid lehti ei
taha keegi lugeda,“ ütleb
Rutt Rimmel.
Erinevaid
kanaleid
pidi laekunud kaebuste
hulk oli sedavõrd suur,
et Põltsamaa vallavalitsus tegi Omniva OÜ-le
päringu, et selgitataks
probleemi põhjusi. Samuti paluti infot selle
kohta, kuidas ja kui kiiresti tekkinud probleemid lahendatakse.
12. detsembril kohtusid
Põltsamaa vallavanem
ja abivallavanem Omniva OÜ esindajatega,
kes jagasid selgitusi halvenenud kandeteenuse
kohta Põltsamaa linnas.
Kohtumisel lubas Om-

niva esindaja, et tehakse
kõik selleks, et segadused paki- ja kojukandeteenuste
osutamisega
laheneksid võimalikult
kiiresti. Lisaks saavutati
kokkulepe, et lähitulevikus paigaldatakse pakiautomaadid ka Puurmanisse ning Adaverre.
Kohtumise ajaks saabus ka vastuskiri vallavanema arupärimisele
kandeteenuse kvaliteedi
kohta.
Kirjas selgitati, et suures osas on probleemide
põhjus Põltsamaa jaotuspunkti sulgemises, millega on kaasnenud kanderingide muutus. See
aga omakorda tähendab,
et muutub osa klientide
posti kättesaamise kel-

laaeg. Samuti mõjutab
Omniva OÜ tegevust
tööjõupuudus.
Omniva jaotuskeskuse
juht Sigrid Karon ütles,
et ajalehtede ja ajakirjade konkreetsesse postkasti jõudmise kellaaeg
sõltub sellest, kas antud
aadress asub kanderingi
alguses või lõpus. „Paraku ei saa kõik kliendid olla esimesed, kes
oma posti kätte saavad.
Kanderingide muudatus
tähendab, et mõni aadress võib hakata saama
posti varasemast hiljem,
teised jällegi varem. Kogupildis toimub kanne
endiselt lubatud kellaajavahemikus,“ sõnas ta.
Vastu tulles raamatukogudele on poolest
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detsembrist korraldatud
kanne selliselt, et valla
asutused teenindatakse
eraldi kandena kohustusega tuua lehed hiljemalt kell 9. See lahendab
raamatukogu tõstatatud
probleemi, et ajalehti
lugeda soovivad kliendid ei saanud seda teha
kohe hommikul.
Kokkuvõtteks jääb lootus, et tänaseks kujunenud
meediatarbimise
harjumusele, mis toetab
uudiste kiiret levikut
veebis, teles ja raadios,
jääb kestma ka võimalus
lugeda ajalehti mõistlikul ajal.
Taimi Rao

Põltsamaa Vallavalitsuse töökorraldusest
Põltsamaa linnas Viljandi mnt 3 asuvad majandusosakond ja rahandusosakond, Lossi tn 9 paiknevad vallakantselei, sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond ning arengu- ja planeerimisosakond. Sotsiaalosakonna vastuvõtt
toimub ka Puurmanis.

Puurmanis ja Põltsamaal toimub sotsiaalosakonna vastuvõtt teisipäeval 9–12
ja 13–16; kolmapäeval 9–12; neljapäeval 9–12. Teistes osakondades on vastuvõtt
teisipäeval 9–12 ja 13–16; neljapäeval 9–12.
Puurmani teenuskeskuses võtab vallavanem inimesi vastu teisipäeviti kell
8–12 ning ehitusspetsialisti vastuvõtt on neljapäeviti kell 9–14.

OSAKOND

Nimi

Ametikoht

e-posti aadress

Telefoni nr

vallavanemale alluv

Margus Möldri
Karro Külanurm

vallavanem
abivallavanem

margus.moldri@poltsamaa.ee
karro.kulanurm@poltsamaa.ee

51 34 960
50 57 909

Janne Veski
Ulvi Pint
Aldi Alev
Merlin Miilits
Annika Teesaar
Ülle Kirsimägi
Marelle Mänd

vallasekretär
vallasekretäri abi
jurist
sekretär
personalispetsialist
rahvastikutoimingute spetsialist
spetsialist

janne.veski@poltsamaa.ee
ulvi.pint@poltsamaa.ee
aldi.alev@poltsamaa.ee
merlin.miilits@poltsamaa.ee
annika.teesaar@poltsamaa.ee
ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee
marelle.mand@poltsamaa.ee

51 87 270
58 839 110
52 84 249
53 093 770
53 267 889
53 406 430

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND
Silja Peters
Silver Nõmmiksaar
Annika Kallasmaa
Ülle Ottokar
Taimi Rao

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
spordi- ja tervisedenduse spetsialist
noorsootööspetsialist
kultuuritööspetsialist
teabespetsialist

silja.peters@poltsamaa.ee
silver.nommiksaar@poltsamaa.ee
annika.kallasmaa@poltsamaa.ee
ulle.ottokar@poltsamaa.ee
taimi.rao@poltsamaa.ee

51 05 889
55 571 721
53 943 940
53 002 557
5 298 681

77 66 994
77 66 986

ARENGU- JA PLANEERIMISOSAKOND
Kristi Klaos
Loreida Küppas
Anti Annus
Ain Valu
Maimu Kelder
Erko Jäär
Siim Sild
Raivo Suni

arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
arenguspetsialist
planeeringuspetsialist
keskkonnaspetsialist
ﬁnantsanalüütik
IT-juht
IT-spetsialist
turundusspetsialist

kristi.klaos@poltsamaa.ee
loreida.kuppas@poltsamaa.ee
anti.annus@poltsamaa.ee
ain.valu@poltsamaa.ee
maimu.kelder@poltsamaa.ee
erko.jaar@poltsamaa.ee
siim.sild@poltsamaa.ee
raivo.suni@poltsamaa.ee

52 94 510
53 425 004
58 601 042
50 98 517
51 62 337
50 67 293
53 006 609
56 480 215

77 66 995
77 68 553
77 68 567
77 66 985
77 68 564

Merike Sumla
Tiia Juhkam
Karmen Allev
Kerli Vasar
Jane Ott
Kätlin Kruus
Kadi Lilienthal
Kristel Kumm

sotsiaalosakonna juhataja
sotsiaaltöö peaspetsialist
sotsiaaltööspetsialist
sotsiaaltööspetsialist
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialist
lastekaitsespetsialist
eestkostespetsialist

merike.sumla@poltsamaa.ee
tiia.juhkam@poltsamaa.ee
karmen.allev@poltsamaa.ee
kerli.vasar@poltsamaa.ee
jane.ott@poltsamaa.ee
katlin.kruus@poltsamaa.ee
kadi.lilienthal@poltsamaa.ee
kristel.kumm@poltsamaa.ee

53 325 015
50 45 075
53 341 408
51 916 930
50 38 728
53 436 275
53 096 698
51 999 055

Mark Liivamägi
Aivar Aigro
Riivo Lehiste
Margi Ein
Kersti Viggor
Gerli Reiman
Tiit Vaher
Arvo Pennonen

majandusosakonna juhataja
teedespetsialist
haljastus- ja heakorraspetsialist
ehitusspetsialist
ehitusspetsialist
maaspetsialist
järelevalvespetsialist
teenuskeskuse juht

mark.liivamagi@poltsamaa.ee
aivar.aigro@poltsamaa.ee
riivo.lehiste@poltsamaa.ee
margi.ein@poltsamaa.ee
kersti.viggor@poltsamaa.ee
gerli.reiman@poltsamaa.ee
tiit.vaher@poltsamaa.ee
arvo.pennonen@poltsamaa.ee

53 081 082
59 180 191
53 098 644
50 50 249
53 452 260
51 976 577
50 59 363
52 37 098

Piret Nõmmiksaar
Kaja Toom
Eimi Kaasik
Kaire Koit
Anne Lemvald
Jana Kuusk
Elle Kuuse

rahandusosakonna juhataja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja
raamatupidaja

piret.nommiksaar@poltsamaa.ee
kaja.toom@poltsamaa.ee
eimi.kaasik@poltsamaa.ee
kaire.koit@poltsamaa.ee
anne.lemvald@poltsamaa.ee
jana.kuusk@poltsamaa.ee
elle.kuuse@poltsamaa.ee

52 08 731
58 847 335
53 048 205
56 625 400
53 414 776
58 041 150
55 34 558

VALLAKANTSELEI

SOTSIAALOSAKOND

MAJANDUSOSAKOND

RAHANDUSOSAKOND

Lauatelefoni nr

77 66 984
77 68 577
77 68 550
77 68 568
77 66 999

77 68 571

77 37 105

77 68 561
77 68 554
77 66 987
77 64 664
77 68 566
77 68 555
77 37 133
77 66 989

Põltsamaa Valla Leht
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Piltuudised

8. detsembril toimus 21. korda Põltsamaa kultuurikeskuses
kodukäsitöö laat. Kauplejatele seltsiks olid tulnud mängutoa
tegijad lastele tegevust pakkuma. Tehti näomaalinguid, möllamiseks oli müramisnurk pallimerega ning meisterdamise
laua taga toimetasid nii suured kui väiksed.
Puurmani piirkonna kodustel lastel käis jõuluvana.

Foto Karmen Allev.

20. detsembril avati
pidulikult Põltsamaa
tervisekeskuse Puurmani
ﬁliaal. Perearst Külli Paal
näitas külalistele vastvalminud tööruume. Uues
arstipunktis töötavad
perearst ning hambaarst.
Tänu paigaldatud liftile
saavad uuenenud ravipunkti mugavalt külastada
ka ratastoolis kliendid.

Foto Maarit Toome
Teise ja kolmanda advendi vahelisel ajal jalutas
Kuningamäe
terviseradadel karu. Kas äratasid
mõmmiku unest varajased ilutulestiku paugud
või häiris und lumekahurite töö, ei ole teada.
Ei ole teada ka, et keegi
teda näinud oleks. Küll
aga kinnitasid metslooma
jalutuskäiku mehemõõtu
käpajäljed.
Pildi
saatis Ain Valu

Foto Taimi Rao

15. detsembril toimus Võisiku külamajas külaseltsi jõulupidu. Pidulisi tervitas väsimatu kapell
ning vastutervitusi jagasid mitmed külalised.
Foto Taimi Rao

Imeline Muinasmaa Lustiveres

Lustivere imeline Muinasmaa jagas jõulurõõmu suurtele ja
väikestele kolmel järjestikusel päeval.
Foto Liis Uusküla

Lustivere
kultuurimaja
avas sel aastal 5. detsembril
imelise Muinasmaa uksed.
Rõõmsat ettevõtmist külastasid Põltsamaa ühisgümnaasiumi Gaia klassi lapsed,
Lustivere põhikooli, Adavere ja Esku-Kamari Kooli
kooli- ja lasteaialapsed. Jõulupidu pidasid Mari ja Tõrukese lasteaedade rühmad
koos vanematega. Sel aastal oli võimalik ka peredel

lastega meie Muinasmaad
külastada. Eriti tore oli meil
vastu võtta vahva poisi sünnipäevakülalisi ning kõik
lapsed said jõuluvanale esineda ja Muinasmaal trallida.
Kokku külastas üritust 290
last.
Lustivere kultuurimajas
ootas suuri ja väikseid huvilisi päkapikk Anette, kes
juhatas lapsed muinasjuturadadele. Kohe esimesena

sattusid nad võluri koopasse, kus võlur koos abilistega tegi erinevaid katseid.
Katsetati päkapikkude lennumasina jaoks lennusegu,
uuriti, kuidas soost gaasid
üles tõusevad ja põlevad,
ning lõpuks said lapsed
küünlavahast endale ka
õnne valada. Edasi hiiliti päkapikkude spordisaali, kus
kõigepealt tuli üles leida
magama jäänud treenerid
ja ka Karlsson ning siis läks
lahti sporditegemiseks. Küll
lasti liugu, poeti läbi hangede, õpiti jänesehaake tegema, roniti vaikselt üle karukoopa, ületati sood ja maha
kukkunud puid, roniti läbi
muti metroo ja tehti tähelepanu treenivaid harjutusi.
Pärast hoogsat mürgeldamist ootasid lapsi Elsa ja
metsahaldjas, kes jäädvustas fotonurgas punapõsksed
lapsed pildile. Edasi liiguti
printsess Elsa juhtimisel
Majasoku ja talu perenaise

13. detsembril toimus Puurmani rahvamajas piirkonna eakate jõulupidu. Arvestades, et Puurmani kandis on pisut üle 300 pensioniealise inimese, oli kohaletulnute hulk märkimisväärne. Julgelt kolmandik
oli tulnud sel päeval pidusse, üheskoos jõulurooga maitsma ja jalga keerutama.
Foto Taimi Rao

juurde, kellega koos said
lapsed
keerupiparkooke
valmistada, sealt juba edasi
ootasid lapsi jõulumemm ja
jõuluvana, kelle juures nad
said enda tehtud piparkooke krõbistada. Edasi tuli laste kord esineda jõuluvanale,
kellele esinemise eest said
nad kommikoti.
Ning oligi kätte jõudnud
aeg lahkuda. Enne äraminekut ootas aga lapsi väike
ehmatus, sest vahepeal olid
riided ära kadunud. Need
leiti üles aga haldja ja Elsa
abiga. Võlur oli trikki teinud ja riided ringi paigutanud. Poleks uskunudki, et
laps võib oma riiete üle nii
suurt rõõmu tunda, aga nii
oli. Riided seljas, lehvitasid
lapsed Elsale ja lahkusid selleks aastaks Lustivere Muinasmaalt, et järgmisel aastal
taas tulla.
ÜllE anT
avE PalUoJa
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Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav
kogu Eestis

Haigekassa tasub eriars� vastuvõtu
eest vaid lepingupartneri juures

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma
oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige
paremini nõustada ja vajaduse korral ka õige eriarsti
juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses üle Eesti. Tähtis on see, et
raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.
Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul peab
arstiabi olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav
üle kogu Eesti, seda ka Jõgeva maakonnas. „Selleks,
et inimestele oleks ravi igal juhul tagatud, sõlmib haigekassa peale haiglate lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need erakliinikud
täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi
saamiseks lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.
Jõgeva maakonnas on haigekassal novembri seisuga kuus erinevat eriarstiabi partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel teenuseid osutavad. Jõgevamaal on peamised teenusosutajad Jõgeva
Haigla SA ja Põltsamaa Tervis SA.

Tasuks meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga. Parv selgitas, et haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud
patsiendid on oma ravi eest ootamatult pidanud ise
maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. „Enne kui eriarsti juurde lähed, küsi alati
üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas
arstiabi saab ikka haigekassa kulul,“ soovitas Parv.
Jõgeva maakonnas osutab valdava osa eriarstiabi
tervishoiuteenustest Jõgeva haigla kui maakonnas
paiknev kohalik haigla. Seal saavad ravikindlustatud
inimesed tasuta arstiabi kõrva-nina-kurguhaiguste,
naha- ja suguhaiguste, naistehaiguste, sisehaiguste,
psühhiaatria, üldkirurgia ja taastusravi erialal.
Jõgeva maakonnas pakuvad eriarstiabi lisaks kohalikule haiglale veel viis haigekassa lepingupartnerit:
naha- ja suguhaiguste, üldkirurgia, günekoloogia, silmahaiguste, kõrva-nina-kurguhaiguste ja psühhiaatria erialal.
Psühhiaatria erialal on Jõgeva maakonda vaja veel
ühte teenuseosutajat ja selleks kuulutas haigekassa novembris välja täiendava hanke. Kolmas teenuseosutaja psühhiaatrias selgub uueks aastaks.

Ars�abi õigel ajal ja õiges kohas
Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab
haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste
arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.
„Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste
raviks,“ ütles Parv. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja
psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised
protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
„Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur, aga
patsient vajab spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid
uuringuid ja keerukamat ning kallist tehnoloogiat,
peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas suuremas maakonnas:
Harju-, Tartu-, Ida-Viru-, Pärnumaal,“ selgitas Parv.
Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused,
lastehaigused ja hormonaalsete häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi, nagu näiteks vähiravi
(kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure, tehakse Parve sõnul kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks
vajalikud onkoloogiakeskused kui ka näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas – Tartu
Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Pane tähele!

Eriars�le pöördumiseks on vaja perears�
saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste,
psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või
suguhaiguste ning trauma korral). Pöördudes
raviasutusse, millel on haigekassaga leping,
tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult
visiiditasu. Selle suurus on kuni viis eurot.

Lisainformatsiooni haigekassa eriars�abi
partnerite, visiiditasude ja muude
ravikindlustust puudutavate küsimuste kohta
saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee
või helistades infotelefonile 669 6630.

Ees� Haigekassa eriars�abi
partnerid Jõgeva maakonnas
Raviasutus, raviasutuse
aadress ja kontakt
Jõgeva Haigla SA
Piiri 2, Jõgeva 48307
Registratuur: 776 6220

Eriala (ambulatoorsed
vastuvõtud)
Dermatoveneroloogia
(naha‐ ja suguhaigused)
Günekoloogia
(naistehaigused)
Otorinolarüngoloogia
(kõrva‐nina‐kurguhaigused)
Psühhiaatria
Sisehaigused
Taastusravi
Üldkirurgia

Põltsamaa Tervis SA
Lossi 49, Põltsamaa
48104
Registratuur: 775 1248,
555 22151

Günekoloogia
(naistehaigused)
Otorinolarüngoloogia
(kõrva‐nina‐kurguhaigused)
Psühhiaatria
Üldkirurgia

Piiri Eriarstiabi OÜ
Piiri 4, Jõgeva 48307
Telefon: 776 6243

Oftalmoloogia (silmahaigused)
Üldkirurgia
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Lugupeetud Inna Lindmäe
nimistu patsiendid!
Terviseamet annab teada, et dr Inna Lindmäe ei
teeninda teid alates 1. jaanuarist 2019. Kahjuks on
Terviseameti poolt välja kuulutatud perearsti konkursid luhtunud ja uue ajutise asendaja leidmine
ebaõnnestus. Selleks, et tagada teile perearstiabi ka
edaspidi, on Terviseamet määranud alates 1. jaanuarist 2019 antud nimistu patsiendid teiste Põltsamaa vallas töötavate perearstide nimistutesse.
Soovi korral on Teil võimalik hiljem perearsti vahetada. Infot selle kohta, millise perearsti nimistusse just Teid määratakse, saate Terviseametist:
Grete Must telefon 7943 571, e-post grete.must@
terviseamet.ee või
Margit Toop telefon 6509 843,e-post margit.toop@
terviseamet.ee või
Terviseameti üldtelefon 794 3500
Alates 1. jaanuarist 2019 saab ka eesti.ee kaudu
vaadata, millise perearsti nimistusse olete määratud.
Küsimuste korral palume ühendust võtta
Terviseametiga.
Pvl

Talispordi võimalustest
Põltsamaa vallas
Põltsamaa vallas on võimalik mitmel pool väga heal
tasemel talvemõnusid nautida. Talvekülmade saabumisega algasid kibekiired tööajad rajameistritele nii
suusa- kui uisuradadel.
Kuningamäe terviserajal alustasid lumekahurid
tööd juba enne esimest adventi ning detsembri keskel oli esimene rajalõik juba sõiduvalmis. Rajameister Indrek Eensalu sõnul tegeletakse pidevalt radade
pikendamisega. Suuresti olenevad võimalused ilmast. „Selleks, et saaksime lund toota, peaks olema
temperatuurid stabiilselt alla -5 kraadi. Kui aga rajad
on juba valmis, siis püsivad need kevadeni sõidukorras,“ räägib Indrek Kuningamäe oludest.
Suusatajatele on avatud valgustatud 1,5 km rada
ning 2,6 km ja 5,7 km pikkused valgustamata
lõigud. Valgustus kustutatakse kell 21. Suusaradade
kasutamine on kõikidele külastajatele tasuta. Lumeolude ja raja seisukorra kohta saab infot Kuningamäe
Terviseraja Facebooki lehelt või www.terviserajad.ee
samuti jagab lahkelt infot rajameister Indrek Eensalu
tel 505 0986.
Adavere liuväljal sai esimesi ringe teha juba novembrikuu viimastel päevadel. Vahepealsed sulailmad aga lükkasid raja ametliku avamise nädalajagu
edasi. Nii avati Adavere uisuraja talihooaeg tänavu
14. detsembril. Valgustusega Adavere liuväli on avatud kuni +1 oC juures tööpäeviti kell 16–20, laupäeval
kell 12–20 ja pühapäeval kell 12–18. Kohapeal toimub
ka uiskude laenutamine, mille eest tuleb tasuda lastel
2, täiskasvanutel 3 eurot.
Saadaval on uisud jalanumbritele 27–47. Raja kasutamine oma uiskudel maksab 1 €.
Lisainfo FB Adavere uisurada või tel 523 5305.
Pvl

Jõulukaartide meistrikojad PÜG-is

Lossi 47, Põltsamaa
48104
Telefon: 775 1453
Anna Skalkina FIE
Piiri 4, Jõgeva 48307
Telefon: 776 0301

Dermatoveneroloogia
(naha‐ ja suguhaigused)

Jaanson & Lääne OÜ
Piiri 4, Jõgeva 48307
Telefon: 733 3446,
517 7222

Psühhiaatria

Veronika Hermet OÜ
Piiri 4, Jõgeva 48307
Telefon: 510 6279

Psühhiaatria

Jõuluaeg on märkamiste aeg. Ja mis võiks olla veel toredam
kui saata vanavanematele või anda vanematele enda valmistatud jõulukaart. Nii algaski Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
algklasside majas jõuluooteaeg jõulukaartide meisterdamise
töötubadega. Õpetajate Aili, Laivi, Pille, Margiti, Valli, Kaja,
Mariini vahvad ideed vormusid õpilaste käe all toredateks
kaartideks. Vahvaid jõulukaarte valmistati ka klassides. Kes
soovis, see sai oma mõne kaardi anda näitusele. Usun, et lapsed said uusi mõtteid, kuidas kaarte valmistada.
Ütleme aitäh sponsoritele Märt Maurerile ja Vali Pressile
(Margus Ääremaa) kaartide materjalide eest ja abilisele Marje
Aigrole ühe töötoa läbiviimisel.
Riina valDmETS,

1.-6. kl õppealajuhataja
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Kodu lugu

Lustivere mõis – perekond von Wahli gootilik kodu
Veel üks uinuv kaunitar meie vallas – Lustivere
mõisa härrastemaja – on
ainulaadne ja meeldejääv,
eri värvi tellistest ehitatud, laskeavadeks sobivate
müürisakmete ja torniga,
justkui väga vana ja esialgu kindluseks ehitatud
hoone. Sellisena kuulub
ta ühte ajajärku Sangaste,
Vasalemma ja Alatskivi
lossiga – kõik ehitatud 19.
sajandi
lõpukümnendeil
ning jäljendamas mingit
hoopis varasemat ajastut.
Lustivere
härrastemaja
imiteerib gooti stiili, tema
kohta sobivad väljendid
„historitsism”,
„neogooti”, „pseudogooti”. Wiki- Lustivere mõisa härrastemaja 1930. aastatel. PLM Fk 3814
pedias on nimetatud selle
stiili esindajaiks Eestis 12
mõisahoonet, millest aga
3 on varemeis. Kindlused
pole nad muidugi kunagi
olnud, pigem moodsad ja
külalislahked pereelamud.
Loss on ehitatud Tartu
arhitekti Reinhold von Guleke projekti järgi aastatel
1871–1881. Ehitades mitte
ainult ei jäljendatud ajalugu, vaid hoiti vanu asju
alles, nii toodi vanast mõisahoonest uude Hollandist
pärit siniste koobaltmaalingutega ahjupotid.
Uude majja toodi vanast,
1710. a paiku ehitatud
elamust ka mõned ilusad
barokkuksed ning sise- Lustivere mõisa Araabia tuba. PLM Fk 3981
viimistluses kasutati rikkalikult väärispuitu. Loss sajandil näiteks oli oma- 1876), kes oli õigusteaduste
ise on aga ehitatud vanale nikuks Rootsi feldmarssal kandidaat. Carl Georg oli
võlvkeldrile. 1910 toodi Hermann von Wrangell, juba korra abielus olnud,
hoonesse veevärk, kanali- hiljem tema poeg Wolmar tema poeg esimesest abisatsioon, elekter, isegi tele- von Wrangel, pärast Põh- elust Eduard Georg (1833–
fon. H. Alliksaare meenu- jasõda Heinrich Claus von 1890) on Eesti ajaloos tähtis
tuste põhjal saame teada, et Fick. Nemad ise siin mui- tegelane. Ta oli Tartu üliLustivere mõisa trepid olid dugi ei elanud, ehkki prae- kooli kirurgiaprofessor ja
uhked, keeruga. Söögitoas guse peahoone esisel üma- psühhiaatriakliiniku asutaon mõisaaegne kapp, mida ral muruplatsil olla toona ja, ülikooli korraline kirurgiaprofessor, kuid ka Tarei saadud 1920. aastal lah- maja olnud.
Katariina I pidas vajali- tu ülikooli rektor aastatel
kudes kaasa viia. Kapp on
helepruun, kaunistustega. kuks maavaldused kuidagi 1881–1885. Aga mis juhtus
Majas olid valged kahhel- teisiti jagada, nii sai Lus- aastatel 1883–1884, tema
kivist ahjud, söögitoa ees tivere 18. juulil 1725 koos rektoriks oleku ajal? Lugusinisemustrilised
seina- Kurista ja Kaliküla ja osaga peetud rektor von Wahl replaadid, mis olevat Hol- Tapikust Justiitskolleegiu- gistreeris Eesti Üliõpilaste
landist toodud vana mõisa- mi viitsepresidendile (jus- Seltsi ning seejärel sai selts
tiitsministeeriumi aseesi- endale lipu, esimese sinihoone ehitamise ajal.
Loss on asümmeetriline mehele) Sigismund Adam mustvalge.
Kuid tagasi Lustivere-pe– ühel pool madala, teisel von Wolffile, pärandus
pool hoopis kõrgema tor- edasi tema pojale kindral- rekonna juurde. Carl Georg
niga, millest on ka kohe major parun Karl Wolffile. von Wahl, Vatla, Karasnäha, et teda on erinevate Paar korda mõisa panditi. ki, Kassinurme, Lustivere
kividega ilmselgelt hiljem 1820. aastal sai Lustivere ja Vardi mõisate omanik,
kõrgemaks ehitatud. Selle omanikuks Marie Marga- perekonnaelust enam vist
kohta räägiti (L. Velling jt), rethe Samson von Himmel- väga ei hoolinud. On arvaet mõisahärrale meeldinud stjerna ja 1856 pärandusid tud, et mälestus esimesest
vaadata, kuidas rahvas põl- mõisad tema tütrele An- abikaasast ei kustunud. Ta
lul töötab. Pargipuud aga gelique von Wahlile. Ma- reisis palju, pidas päevikut,
kasvanud kõrgemaks, nii rie Margarethe abikaasale osales väljakaevamiste raet põllud ei paistnud enam kuulus Urvaste mõis. Kõik hastamises Egiptuses. Ta
kätte. Niisiis otsusts härra need eespool nimetatud oli kunstimetseen ning ise
tornile korruseid juurde la- inimesed said elada 1710 ka andekas kunstnik. Tema
ehitatud Hollandi stiilis kaugeimad reisikohad olid
duda.
Kuid kes olid need ini- puumajas ja käia neist ba- India ja Madeira.
Carl Georgil ja Angemesed, kes neis vanades rokkustest, millest eespool
liquel oli vaid üks ühija uutes majades kunagi juttu oli.
Lustivere pärijanna An- ne poeg Reinhold Eugen
elasid? Kuni 1725. aastani
oli Lustivere üheks osaks gelique oli abiellunud Carl (1845–1899), kes õppis
Põltsamaa valdustest, 17. Georg von Wahliga (1806– Kaarlimõisa õppeasutuses,

Tartus gümnaasiumis ning
ülikoolis. Temast sai Viljandi korrakohtu adjunkt ning
kohalik
kirikueestseisja,
reisimine teda nii väga
ilmselt ei huvitanud, oli
käinud vaid Prantsusmaal
ja Itaalias. Ka naise leidis
ta lausa oma suguseltsist,
noorik Pajusi Fanny Alwine von Wahl ei pidanud
isegi perekonnanime vahetama.
Fannyl ja Reinholdil oli
kaheaastaste
vahedega
seitse last. Vanim poeg ja
pärija Herbert jäi vallaliseks, suri vara, juba 1906.
aastal, nii et noorem vend
Leo Edward pidi mõisa
üle võtma. Nii Leo kui ka
tema neli õde elasid pärast
II maailmasõda Lääne-Euroopas, noorim õde Benita
Dorothea jäi 1945. aastal
Poznanis teadmata kadunuks.
Leo Edward abiellus 1907.
aastal paruness Elisabeth
Luise Charlotte von Engelhardtiga ning neil sündisid
kaks poega ja tütar (vanuse järjekorras): Heinrich
Anatol, Nina Gisela (Ena)
ja Dietrich Egon Claus (Dieter), kenasti kaheaastaste
vahedega, vastavalt 1909,
1911 ja 1913. Nad on rääkinud ja ka kirja pannud
oma mälestusi lapsepõlveLustiverest. Heinrich oli

käinud 1928. aastal kodu
vaatamas, hakkas Jõgevalt
jala tulema, Aidus võtnud
keegi külamees ta hobuvankrile ning viinud Sulustvereni.
„Piiriküngas Kanaveres,
siit paistab peaaegu kogu
Lustivere mõisa (minu)
maa. Paremal Kanavere,
Karuallika, tee Põltsamaale. Ees allee, hobustekoppel ja rehi, vasakul kuivati,
park mõnusate hekkidega,
kõrgete puudega, mille
taha peitub torn. Jõeluhad,
saeveski kõrvalhoonetega,
ja Rõngasmägi oma kõrgete nulgudega ja palju sarapuid. Kui kõikjal põldudel
neid neetud asunikumaju
poleks ja 10 viimase aasta
muutused maha saaks kustutada ...
... lähen edasi, mööda
vanast kiviküünist, üle sillakese, mille piirdemüür
(rinnatis) iga aastaga aina
madalamaks jääb. Poisikesena sain siin istuda, nii
et jalad ulatusid vaevu sillale, praegu on see sillaga
peaaegu ühetasa. Lähen
läbi pargi kuivatini. Vana
jääkelder pole muutunud.
Istun vanal kivipingil, rootsiaegsel. Uus jääkelder on
kahjuks lõhutud, 1925 nägin seda viimati tervena.
Lähen majja, imestan, et
aknad ja akenderaamid on
terved ning puhtad. Noor
majavalitseja tuleb eestoas
vastu. Riik on 200 tuhat
marka kulutanud hoone
korrastamiseks. Suvel oli
siin lastekodu (suvelaager)
150 lapsega. Maja on tõesti
hästi renoveeritud ja jätab
väga hea mulje. Söögitoa
põrandast otsin ja leiangi bolševike kuulide jälgi.
Söögituba pole muutunud,
parkett ja tume tammetahveldis päris korras, seinavärv on ikka sama.
Läksime ka üles, siingi on
kõik renoveeritud, kodu
meenutavad ja rõõmustavad vaid vapp ukse kohal,
Hollandi joonistused raamatukogutoas,
numbrid
külalistetubade ustel ning
vana hele- ja tumepruunitriibuline kappkäimla vanas
lastetoas ja messingplekist
kaunistused ustel.“
Heinrich
von
Wahl
kirjutab ka pere esimestest
autodest. Need olid FiatLandaux 1909, siis Humber, Benz 1912, Mercedes
Daimler 1914, sellega käis
Leo von Wahl rallil, poeg
mäletab Pärnu kontrollpunkti. Tõenäoliselt käib
jutt võidusõidust TartuRiia-Pihkva, kus võisteldi
suurvürstinna Viktoria karikale. Venelased rekvireerisid Mercedese I maailmasõja ajal, see sai ühele Vene
kindralile.

Ena von Harpe mäletab,
et perekonda teenindasid
Lustiveres teenija, virtin
(perenaine), kokk, kaks
köögitüdrukut, kaks toatüdrukut ning tallipoisid,
kes abistasid ka jahiajal
metsas. Sügiseti tehti jahiretki, siis oli palju mehi
külas.
1926.–1971. a asus mõisahoones sanatoorium, esialgu laste, seejärel tuberkuloosihaigete jaoks, 1972.
aastast oli hoone rajoonihaigla osa ja 1995. a hooldekodu.
Kui Lustivere mõisahoonesse pole meist igaühel
asja, siis ometi on tore jalutada mõisa pargis, mille
muudab eriti armsaks ja
pilkupüüdvaks jõeke kõigi
oma käänude, kärestike,
paisjärve ja sillakestega.
Mõisapark on rajatud
18. sajandi lõpul ning katab ligi 10 hektarit maad.
Praegu looduskaitse alla
kuuluva pargi põhjapoolne
osa koosneb kase-, vahtra-, pärna-, lehise- ja kuusegruppidest, mida läbib
põhja-lõunasuunaline jalgrada. Parki piirab põhjast
ja idast Lustivere oja (Umbusi jõe ülemjooks) tiigiga,
lõunast kuusehekk, läänest
sisetee. Läänepoolses pargiosas kasvavad tammed
koos üksikute saare- ja
kuusegruppidega.
Pargi territooriumi sisse
jäävad kiviaiaga ümbritsetud puuviljaaed ja õuemaa. Muidugi oli siin ka
kasvuhoone, „Pargipoolses
tornis oli lilletuba, keskel
Balti kunstniku valmistatud marmorkuju, selle alt
sai kasvuhoonesse. Aia
kasvuhoones kasvasid vanaisa toodud viinamarjad
ja virsikud,“ kirjutab Ena
von Harpe.
Peale eespool juba mainitud puuliikidele olid pargis
esindatud ka künnapuu,
sanglepp, jalakas, toomingas, türnpuu, elupuu;
põõsastest harilik sirel,
must viirpuu, suur läätspuu, harilik jasmiin, läikiv
tuhkpuu ja tatari kuslapuu. Peahooneesine väljak
on ringteega ümbritsetud,
sealt viib pargi sügavusse
pärnaallee. Peahoone tagaväljak on olnud avar muruplats. Lossi ees õues olid
valged pingid ja laud.
Allikateks olid „Erlebtes Livland. Die Familie von Wahl
1795–1993“, Ena von Harpe ja Dieter von Wahl, 1995;
„Beiträge zur Geschichte der
Rittergüter Livlands“,
L. von Stryk, 1877; „Lustivere mõis“, Riina Milk, 2005
ja Vilja Rootsi kogutud kaasaegsete mälestused.
Rutt Tänav
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KULTUUR JA VABA AEG
6.01.2019 suur Vabadussõja 100. mälestuspäev Tapikul - Aidus Sadukülas- Puurmanis;
lisainfo kultuuritöö spetsialistilt Ülle Ottokarilt ulle.ottokar@poltsamaa.ee
KESK-EESTI KUNSTIGALERII PART
2.–19.01
kunstikooli sügissemestri näitus KODULOOD
25.01–21.02 Tamar Paali isikunäitus “KAS SA USALDAD OMA
INSTINKTE?” Avamine 25.01 kell 16
PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
3.01 kell 13 lastefilm “Eia jõulud Tondikakul”
3.01 kell 19 lastefilm “Eia jõulud Tondikakul”
6.01 kell 17 filmiõhtu “Elu hammasratastel”
7.01 kell 19 filmiõhtu “Elu hammasratastel”
8.01 kell 15 lastefilm “Lotte ja kadunud lohed”

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
13.01 kell 16 suur lõke ja kuuskede põletamine noortekeskuse
juures
15.01 kell 19 Janek Varblase monoetendus “Aabitsa kukk”
20.01 kell 14 kontsert „Georg Otsa laulud”
31.01 kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus
“Buratino”
7.02 kell 19 Komöödiateatri etendus “Hotell California”
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistus pühapäeviti kell 13.
Lähem info: õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195

PUURMANI RAHVAMAJA
6.01 kell 15 lastefilm “Lotte ja kadunud lohed”
7.01 kell 19 mälumängu III voor
26.01 kell 18 Rolf Roosalu akustiline kontsert Puurmani lossis
PAJUSI RAHVAMAJA
7.01 kell 18.30 laste- ja noorte teatriõhtu. Palamuse amatöörrühm
“Nukineid” ja Pajusi teatri lastestuudio “Miia ja
Kaisuka seiklused”
24.01 kell 19
teater “Aabitsa kukk” Janek Varblase monoetendus
25.01 kell 19
teater “Aabitsa kukk” Janek Varblase monoetendus
LUSTIVERE KULTUURIMAJA
9.01 kell 19 filmiõhtu “Elu hammasratastel”
10.01 kell 14 lastefilm “Eia jõulud Tondikakul”
18.01 kell 19 salongiõhtu Andrus Albrecht e Bonzo
23.01 kell 19 filmiõhtu “Õigus õnnele”

Jälle on saabumas aasta uus,
olgu ta seekord paremast puust,
olgu ta teguderohke ja tore,
rõõmude varju jäägu kõik mured!

EELK PÕLTSAMAA NIGULISTE KOGUDUS
Pühapäev, 6. jaanuaril kell 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus,
mängib koguduse plokkflöödiansambel
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.00
OIKUMEENILISED NOORTE TALVEPÄEVAD toimuvad 1.–3. veebruaril,
info tel 56246717 või talvepaevad.poltsamaakogudus.ee
EKNK PÕLTSAMAA JORDANI KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11
Noorteõhtud toimuvad reedeti kell 19
Info: FB, www.jordan.ee, vaimulik Meelis Maikalu mob 5663 3720
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

20. detsember
Luule Juhkam 80
Hellust ja õnne aastates kulub,
sügistuul teinekord hingeski ulub.
Selleks, et vapralt sa edasi astuks,
soovime tugevat tervist ja jaksu!

Head uut aastat!
Põltsamaa vallavolikogu
Põltsamaa vallavalitsus

MTÜ Puurmani Priitahtlik
Päästeselts õnnitleb

TOOMAS JUHKAM

50

2 9. detsember Olev Kask 55
Õnn suuremaks, mure väiksemaks,
hing nooremaks, aastad pikemaks!
Õnnitleb Puurmani Põllumajandusühistu

EELTEADE:

Kuperjanovi retk tuleb juba
neljandat korda.
Ka järgmisel aastal suundume Kuperjanovi partisanisalga
jälgedes üheskoos Puurmanist Tabiverre.
Sel korral tellisime kauni talveilma
2. märtsiks 2019, et rada oleks võimalik läbida nii jalgsi
kui suuskadel.
Märgi endale juba praegu kuupäev kalendrisse ja jää
ootama lisainformatsiooni!

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Vitali Goroško 07.12
Margi Ein 08.12
Christer Eklöf 13.12
Urmas Mägi 17.12
Kari Juhani Hätönen 25.12

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
SVETLANA ŠINDJAPINA
AGNES-ALVIINE TÜÜR
ANTS MURD
BENITA REINULA
HELME-RUTH ANNUS
AARE SUURVÄLI
KALJU HIIEVÄLJA
IVAR-KALLE SARDIS
VOLDEMAR GENNO
FELIX LEEMET
MEELIS PRITS

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

20.08.1950 - 31.10.2018
1.01.1928 - 3.11.2018
18.04.1951 - 3.11.2018
26.07.1930 - 4.11.2018
8.05.1935 - 12.11.2018
25.08.1964 - 15.11.2018
3.12.1926 - 16.11.2018
26.08.1952 - 17.11.2018
8.10.1956 - 21.11.2018
21.11.1931 - 22.11.2018
4.08.1966 - 26.11.2018

Võisiku küla
Võisiku küla
Võisiku küla
Põltsamaa linn
Kablaküla
Väike-Kamari küla
Võisiku küla
Uuevälja küla
Adavere alevik
Põltsamaa linn
Põltsamaa linn

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