Põltsamaa Valla Leht
Rõstla karjääris töötab uus kivipurustusliin

Pidulikult ristitud kivipurustusliin jääb kandma nime Endel.
2. augustil kutsusid Eesti
Killustik OÜ juhid Põltsamaa vallavalitsuse töötajaid ja volikogu liikmeid
Rõstla karjääri, et avada
uus kivipurustusliin ning
näidata meie inimestele,
kuidas karjääri tegemine
tegelikult käib.
Töö
kaevanduses
on
muutunud aastatega moodsamaks ja kõrgtehnoloogilised lahendused tänapäeval
pigem tavapärased. Meie
inimestele esitletigi uut kivipurustus- ja sorteerimisliini,
mille võimsus üksinda kaalub üles kõikide seni Rõstla
karjääris töös olnud liinide
võimsuse. Liin on suuteline tootma tavatingimustes
250–300 tonni tunnis erinevaid killustiku fraktsioone.

Fraktsioonid, ehk siis erineva läbimõõduga killustik
jagatakse konveierite abil
erinevatele platsidele, kust
karjääritehnika
toimetab
valmis toote laoplatsile.
Vast valminud tehas on
Eesti Killustik OÜ karjääride võrgustiku uusim tootmisüksus. Ühtlasi on tegemist
Eesti ühe moodsama pealpool maapinda asuva kaevanduskompleksiga, kus on
tänu kõrgele automatiseeritusele tagatud kogu tootmisprotsessi täpne jälgitavus.
Meie inimestele näidati
reaalajas, kuidas toimub lõhkamine, kuidas jõuab materjal liinile ja mis selle kõigega
kaasneb. Kui tavapäraselt
teame lõhkamist kui maavärinat, millega kaasneb tohutu müra ja tolmupilv, siis

Põltsamaa vallas alustavad kooliteed
95 last
Põltsamaa valla koolide 1. klassides alustab kooliteed
2018/19. õppeaastal 95 last.
Adavere Põhikoolis 3
Esku-Kamari Koolis 5
Lustivere Põhikoolis 9
Aidu Lasteaed-Algkoolis 8
Puurmani Mõisakoolis 13
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 57
22. augusti seisuga ei alusta kahjuks keegi kooliteed
Pisisaare Lasteaed-Algkoolis.

Foto Taimi Rao.

nüüd see pilt küll muutus.
Suure kärgatuse asemel oli
heli selline, nagu oleks lastud valanguga õhupüssist.
Kontori inimesena tõmbasin
paralleele oma töökohaga
– müra tase linnas avatud
aknaga kabinetis töötades
on kindlasti suurem. Sama
üllatus tabas meie inimesi
sisenedes operaatoriruumi,
kus töökliima oli arvestades
30-kraadist kuumust meeldivalt jahe ja tolmuvaba.
Hea tava kohaselt ristiti sel päeval pidulikult uus
kivipurustusliin, mis jääb
kandma nime Endel, ASi
Põltsamaa Graniit kauaaegse juhataja Endel Pajumäe
auks. Tema suure töö ja pühendumise tulemusena on
kaevandustegevus Rõstlas
kestnud juba 28 aastat.

Eesti Killustik OÜ nõukogu liikme ja suuromaniku
Andres Lõhmuse sõnul tegutseb firma üheksas karjääris üle Eesti. Tema hinnangul on Rõstla karjääris
asuvasse killustiku purustamise ja sõelumise kompleksi
investeeritud enam kui miljon eurot. „Niisugune märkimisväärne rahapaigutus
on kindel märk, et firma kavatseb Põltsamaa vallas veel
pikka aega tegutseda.“
Ettevõtte juhid kiitsid ka
senist head koostööd Põltsamaa vallaga ning avaldasid
lootust, et nüüd, ühinenud
vallana läheb meie koostöö
veel paremaks. Rääkides hea
koostöö jätkumisest, lubas
Andres Lõhmus, et kui Põltsamaa vallas mägede ehitamiseks läheb, siis nemad ei

pane mitte ainult õlga alla,
vaid ka üksjagu materjali.
Eesti Killustik OÜ-s töötab 80 inimest ja möödunud
aastal toodeti 1,5 miljonit
tonni killustikku. Eesti Killustik maksis möödunud
aastal 1,6 miljoni euro väärtuses makse ning sai puhaskasumit miljoni euro väärtuses. Ettevõtte juhtide sõnul
näitab see, kui suure panuse
firma Eesti riigile annab.
Eesti Killustik on silma
paistnud kogukonnasõbraliku ettevõttena. Firma on
toetanud nii mittetulunduslikku tegevust kui ka
pannud õla alla koostöös SA
Põltsamaa Tervisega raskelt
haigete laste ravil.

Taimi Rao

Kallid kooliõpilased!
Austatud õpetajad ja lapsevanemad!

Soovime teile rõõmsat kooliaasta algust!
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Algab uus
õppeaasta
Algamas on taas uus õppeaasta ja see kannab järjekorranumbrit 2018/19. Paljudele õpilastele on see lihtsalt koolitee
tore jätk. Paljudele õpilastele,
aga ka lapsevanematele, on see
ka esimeseks sammuks üle oma
kodukooli läve ja pika tarkuse
ning hariduse omandamise alguspunktiks.
Põnevust on kõigil. Õpilastel
toimub taaskohtumine oma vanade ja tuttavate kooli- ja klassikaaslastega pärast pikka ja
ülikuuma suve. Eriti põnev on,
kui ka mõni uus ning tundmatu
klassikaaslane on 1. septembril
klassiruumis. Ja kindlasti on
kõige suurem huvi selle vastu
– ega mõnda uut õpetajat pole
kooli ilmunud ja kellele tema siis
tunde annab.
Õpetajatel on ka väike ootusärevus uue õppeaasta uute
eesmärkide ja tegemiste ees.
Arutletakse selle üle, kas ja mis
on muutunud seadusandluses ja
kuidas toimetada edukalt õpilastega, et õpitulemused ikka head
oleksid. Üks õpetamise põhimõtteid kõlab ikka nii: alusta alati
lõppeesmärki silmas pidades.
1. septembriks saabki paika
panna iga õpilase ja klassi teadmiste lõpptaseme, kuhu õppeaasta lõpuks koos ühiselt välja
jõuda soovitakse.
Loodetavasti on ka koolide
juhtkondadel enamalt jaolt möödas see mure, et kool ikka kenasti käima saaks, et ikka kõik
vajalikud õpetajad ja personal
olemas oleks ning vajalikud õpikud- õppevahendid uuendatud
ja kõik kenasti tõrgeteta toimiks.
Lapsevanematel,
eriti
1. klassi (ja osalt ka 10. klasside) omadel on kõik uus. Lapse
kooli saatmine on kindlasti suur
ja tähtis sündmus ja seda tuleb
teha nüüd järgnevad 9 või 12
või isegi 15–16 aastat järjest.
Oma lapse hariduse omandamise toetamine ongi iga lapsevanema kõige tähtsam ülesanne.
Kui õpitulemused ja käitumine
on head ning laps koolis igati
aktiivne, siis võib kindel olla, et
ka kooli lõpetamise järel tuleb
laps oma eluga kenasti toime ja
vanemad võivad tema üle uhked
olla. Et selle tulemuseni aga jõuda, tuleb lapsevanematel samuti
kõvasti pingutada ja ikka huvi
tunda, kuidas lapsel koolis läheb. Abi oma lapsele kulub aga
alati marjaks ära.
Soovin kõikidele valla õpilastele ja lapsevanematele ning
koolide kollektiividele head
kooliaasta algust ja edukat uut
õppeaastat oma kodukoolis!

Aimar Arula

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
koolijuht
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Ideekonkurss
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Eraisikud saavad küsida toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Põltsamaa lossikompleksi arendamiseks oodatakse
ideid.
			
Foto Taimi Rao
SA Põltsamaa Lossi ja Parkide Arendus koostöös Põltsamaa Vallavalitsusega korraldavad ideekonkursi eesmärgiga
leida uuenduslikke ideid Põltsamaa lossikompleksi arendamiseks ja külastajatele uute elamuste pakkumiseks.
Ideekonkursi eesmärk on koguda erinevaid ideid teistest
Eesti ja lähiriikide linnustest tugevalt eristuva kasutuskontseptsiooni väljatöötamiseks ja seniste tegevuste mitmekesistamiseks.
Koostatav ideekavand võib hõlmata nii olemasolevat hoonestikku kui ka seda ümbritsevat linnaruumi (pargid, jõgi,
teed, tänavad jms). Ideekavandis tuleb arvestada lossikompleksi muinsuskaitse all oleva hoonestikuga.
Väljapakutava idee esitlus on vabalt valitav (idee kirjeldus,
makett, installatsioon jms). Idee realiseerimiseks ei ole ette
antud eelarvelisi piiranguid.
Auhinnafond on kuni 1000 eurot, sh esimene preemia 500
eurot, teine 350 eurot ja kolmas 150 eurot. Komisjonil on õigus
jätta auhinnafond välja andmata ja/või auhindade summasid
ümber jagada ja/või selle arvelt eriauhindu määrata.
Ideekavandid esitada hiljemalt 15. septembriks 2018
info@poltsamaa.ee või paberkandjal Põltsamaa vallavalitsusse, Lossi tn 9 märksõnaga „Lossi ideekonkurss“.
Lisainfo Kristi Klaos,
telefon +372 529 4510,
e-post kristi@poltsamaa.ee

Põltsamaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja on Silja Peters

Eraisikutel on võimalus
teha taotlus KIKile, et rajada
eluaseme juurde tänapäeva nõuetele vastav vee- ja
kanalisatsioonisüsteem. Selle
võimaluse kasutamise peale peaks mõtlema kõik need,
kellel endiselt kasutuses kuivkäimlad ning vesi jõuab majja
eemalasuvast kaevust.
KIK toetab eraisikute vee- ja
kanalisatsioonitaristu ehitamist
reoveekogumisaladel
reostuskoormusega üle 2000
tarbijaga piirkondades. Toetatakse ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumist ning
elamu kogumismahuti rajamist või ümberehitamist.
Põltsamaa vallast saavad
toetust taotleda Põltsamaa
linna reoveekogumisala elanikud, s.h Põltsamaa linn,
Võhmanõmme, Pauastvere,
Mällikvere (Mõhu suvilapiirkond), Mõhküla ja Kuningamäe külad.
Täpsemad tingimused ja
nõuded on leitavad KIKi
kodulehel https://kik.ee/et/
toetatav-tegevus/eraisikutevee-ja-kanalisatsioonitaristurajamine .

Põltsamaa valla poolt nõustavad nii kinnistute liitumistingimuste kui taotlemisega
seoses Põltsamaa Varahalduse OÜ juhataja Eda Joosep,

telefonil 776 2260, e-postil
eda@poltsamaavh.ee
ning
taotlusega
seotud
küsimustes vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond,

kontaktisikuks Kristi Klaos,
telefonil 529 4510, e-postil
kristi@poltsamaa.ee.
PVL

Põltsamaa vald maksab kooli alustamise toetust ja koolitoetust
Lapse kooli alustamise toetuse saamiseks saab esitada
taotlusi alates 1. septembrist.
Kooli alustamise toetust
makstakse lapse 1. klassi astumisel, kui laps läheb Põltsamaa valla kooli. Kooli alustamise toetuse suurus on 100
eurot lapse kohta ning see
ei sõltu pere sissetulekutest.
Taotluse toetuse saamiseks
võib esitada üks lapsevanematest, kui lapse ja vähemalt
ühe vanema elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel
on Põltsamaa vallas. Erandkorras võib laps olla kantud
kooli õpilaste nimekirja väljaspool Põltsamaa valda, kui:
1) kooli valik on seotud
lapse erivajadusega, mille
tingimusi Põltsamaa valla
koolid ei taga;

2) kool on lapse elukohale
lähim.
Kooli alustamise toetuse
saamiseks tuleb õppeaasta
algusest kolme kuu jooksul
(september, oktoober, november) esitada Põltsamaa
Vallavalitsusele taotlus, milles märgitakse kooli alustava
lapse andmed ning kooli nimetus, kus laps põhihariduse
omandamist alustab.
Koolitoetust
makstakse
vähekindlustatud perele laste koolitamisega seotud kulu
katmiseks. Tegemist on pere
sissetulekust sõltuva toetusega ning toetuse suurus
sõltub isiku abivajadustest.
Vähekindlustatud
isikuks
või perekonnaks loetakse

isikut või perekonda, kelle
kolme kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta
on väiksem kui kahekordne
riigieelarvega
kehtestatud
toimetulekupiir pereliikme
kohta pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist.
Toetust makstakse üldjuhul
tehtud kulutusi tõendavate
dokumentide alusel.
Koolitoetust makstakse:
1) õpilaskodu üürikulu hüvitamiseks;
2) koolitarvete, riiete ja jalanõude kulu hüvitamiseks;
3) koolilõuna kulu hüvitamiseks;
4) huvikooli või huvialaringi kohatasu hüvitamiseks;
5) muude laste koolitamisega seotud kulude katmiseks.

Toetuse saamise võimaluste kohta annavad infot kõik
vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialistid. Taotluste vormid on leitavad
Põltsamaa valla kodulehel
www.poltsamaa.ee. Taotluse võib digitaalselt allkirjastatuna saata e-postile info@
poltsamaa.ee või tuua paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Lossi
tn 9, Põltsamaa linn. Paberkandjal avalduse võib viia ka
Puurmani teenuskeskusesse
(Tallinna mnt 1, Puurmani
alevik).
Merike Sumla
sotsiaalosakonna juhataja

Põltsamaa vallas makstavad sotsiaaltoetused

16. augustil nimetati Põltsamaa Vallavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhatajana ametisse Silja Peters, kes seni
töötas vallavalitsuses noorsootööspetsialistina.
Silja Petersi sõnul on esmane ja kõige tähtsam ülesanne
osakonna ametikohtade täitmine.
Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm ütleb, et tihedas konkurentsis eristus Silja Peters teistest kandidaatidest
läbimõeldud visiooniga Põltsamaa valla haridus- ja kultuurielust. Lisaks on tal väga head teadmised ja kogemused haridusest, kultuurist, noorsootööst ja kogukondade kaasamisest.
Silja Peters omab eelnevalt pikaajalist töökogemust Harju-Risti põhikooli ning Padise põhikooli muusika-, ajalooja arvutiõpetajana ning ühinemiseelses Põltsamaa vallas
haridus- ja kultuurinõunikuna.
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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.

Põltsamaa vallas makstavate sissetulekust sõltuvaid ja
sissetulekust sõltumatuid
sotsiaaltoetusi.

Toetuste eesmärk on toetada ja suurendada inimese
ja perekonna iseseisvat toimetulekut ning sotsiaalset
kaasatust, luua võrdseid võimalusi, soodustada ja parandada isiku ning perekonna
toimetulekuvõimet, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada tööja pereelu ühitamist.
Sissetulekust
sõltuvate
sotsiaaltoetuste
maksmise
aluseks on üldjuhul isiku majanduslik olukord ja toetuse
suurus sõltub isiku või pere
abivajadusest. Iga laekunud
avalduse lahendamiseks korraldab sotsiaaltöötaja abivajaduse hindamise. Sotsiaaltoetust on võimalik taotleda
hädavajalike
põhjendatud
kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla
kahekordse riiklikult kehtes-

tatud toimetuleku piiri.
Sissetulekust
sõltuvad
toetused on:
1) tervisetoetus, mida
makstakse
terviserikkest,
kroonilisest haigusest, puudest või muust tervislikust
seisundist tuleneva erivajaduse kulu katmiseks;
2) lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus, mida makstakse koolieelse lasteasutuse ja lastehoiu kohatasu
hüvitamiseks vähekindlustatud perele lastehoiu ja
munitsipaal- või eralasteaia
kohatasu kompenseerimiseks;
3) koolitoetus, mida makstakse laste koolitamisega seotud kulu katmiseks;
4) täiendav sotsiaaltoetus,
mida makstakse isiku või perele toimetuleku tagamiseks;
5) erakorraline toetus, mida
makstakse isikule, kes on
ajutiselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda
õnnetusjuhtumi,
tulekahju, kuriteo vms tagajärjel;
6) häirenuputeenuse toetus, mida makstakse häi-

renupuseadme
paigaldamise ja mahavõtmise ning
teenuse kulude katmiseks;
7) vältimatu sotsiaalabi
toetus, mida makstakse elatusvahendite kaotuse või
puudumise tõttu sotsiaalselt
abitusse olukorda sattunud
isikule toidu, riietuse ja hädavajalike ravimite ning ajutise majutamise kulude katmiseks.

Sissetulekust sõltumatud
toetused on:
1) sünnitoetus –
2 x 200 eurot;
2) kooli alustamise toetus –
100 eurot;
3) laste prillitoetus – prilliklaaside maksumus;
4) asenduskodust elluastuja
toetus – 600 eurot;
5) hooldajatoetus –
20–100 eurot;
6) matusetoetus – 250 eurot.
Sotsiaaltoetus on sihtotstarbeline ja sotsiaaltoetuse
maksmise võib vajaduse korral asendada sotsiaalteenuse

osutamise ja/või korraldamisega. Sotsiaaltoetuse taotlus tuleb esitada koos nõutud
lisadokumentidega (üldjuhul
sissetulekut ja kulu tõendavad dokumendid).
Toetuse saamise võimaluste kohta annavad infot
kõik vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid.
Taotluste
vormid on leitavad Põltsamaa valla kodulehel www.
poltsamaa.ee. Taotluse võib
digitaalselt
allkirjastatuna
saata e-postile info@poltsamaa.ee või tuua paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusse
aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn. Paberkandjal avalduse võib viia ka Puurmani
teenuskeskusesse (Tallinna
mnt 1, Puurmani alevik).
Merike Sumla
sotsiaalosakonna juhataja

Põltsamaa Valla Leht
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Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
12. istung 1. augustil 2018
Istung toimus Põltsamaal Viljandi mnt 3 saalis.
Istungil osales 22 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 2 punkti.
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kristi Klaos
vastas Põltsamaa esmatasandi tervisekeskuse rajamise
finantseerimisega seotud selgitustaotlusele.
Otsustati garanteerida Sihtasutuse Põltsamaa Tervis
poolt elluviidava projekti „Põltsamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine“ täiendav kaasfinantseering summas
kuni 650 000 eurot, millest kuni 350 000 eurot maksab
Sihtasutus Põltsamaa Tervis Põltsamaa vallale tagasi
Põltsamaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud laenulepingu
ja maksegraafiku alusel.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
13. istung 16. augustil 2018
Istung toimus Kamari seltsimajas.
Istungil osales 18 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 19 punkti.
1. Kehtestati Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus.
2. Kehtestati Põltsamaa Muusikakooli põhimäärus.
3. Kehtestati Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste
teeninduspiirkonnad.
4. Kehtestati mittetulundusliku tegevuse toetamise
kord.
5. Kehtestati Põltsamaa valla korraldatava elutähtsa
teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.
6. Kehtestati Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.
7. Kehtestati Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
8. Kehtestati koerte, kasside ja teiste lemmikloomade
pidamise eeskiri.
9. Põltsamaa vallas Väike-Kamari küla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga kaetud alal määrati vee-ettevõtjaks
Põltsamaa Vallavara OÜ.

Valla teated

10. Delegeeriti Põltsamaa Vallavalitsusele jäätmeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete
täitmine, välja arvatud seadusega kohaliku omavalitsuse
volikogu pädevusse määratud ülesanded.
11. Muudeti Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri
2017 määrust nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise,
vastuvõtmise ja täitmise kord“.
12. Kehtestati kaasava eelarve menetlemise kord.
13. Anti luba VLP Agro OÜ-le (registrikood 14238030)
Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Altnurga külas asuva kinnisasja registriosa nr 3018735 (lähiaadress Juntsi,
katastritunnus 61102:002:0017, suurus 16,60 ha) omandamiseks.
14. Otsustati lõpetada Põltsamaa Linnavolikogu
17. juuni 2008 otsusega nr 113 algatatud Jõeääre detailplaneeringu koostamine.
15. Otsustati lõpetada Põltsamaa Linnavolikogu
21. aprilli 2015 otsusega nr 1-3/87 algatatud Lille tänav 2
koolikompleksi detailplaneeringu koostamine.
16. Otsustati jätta algatamata Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
17. Tunnistati osaliselt kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 23. oktoobri 2008 otsusega nr 222 kehtestatud Veski
II MÜ Ida osa detailplaneering.
18. Kuulati informatsiooni Põltsamaa valla 2018. aasta
eelarve reservfondi kasutamise ja eelarve täitmise kohta
31.07. seisuga.
19. Kuulati ära abivallavanema informatsioon vallavalitsuse tegevuse kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 20. septembril
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

Orkla pidas suvepäevi kogukonda aidates
18. augusti ennelõunal
oli Põltsamaa lossi müüride tagune ala, mis kulgeb
Orkla aia tagant, taas
saginat täis. Olgu selgituseks siinkohal öeldud,
et selle aasta kevadel sai
endisest AS Põltsamaa Felixist ja AS Kalevist üks
ettevõte nimega Orkla
Eesti AS.
Orkla Eesti Põltsamaa
tehase personalijuht Kaia
Nurk räägib, et 18.–19. augustil toimunud suvepäevad olid ettevõttel esimesed ühised ja nii sündiski
mõte viia need läbi teisiti
kui siiani tavaks olnud.
„Ürituse
korraldustiimi
mõttetöö tulemusel sündis
idee siduda suvepäevad
heategevusega ja pakkuda töötajaile võimalust
kinkida veidi oma aega
ja käteosavust, mille abil
üheskoos aidata ära teha
midagi abivajajate jaoks
olulist. Valisime välja 10
abikätt vajavat projekti nii
meie oma kogukondadest
Põltsamaal ja Jüris, kui ka
suvepäevade toimumisko-

mine ja tee vabastamine sai
kevadel tehtud ja nüüd oli
sellevõrra lihtsam rajal liikuda“ ütles ta.
Põltsamaa vallavanema
Margus Möldri hinnangul
on sellised kogukonda kaasavad ühisprojektid igati
teretulnud. „Täname kõiki,
kes pühendasid oma aega,
tehes midagi head. Põltsa-

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu
16.08.2018 otsusega nr 61 on lõpetatud Jõeääre detailplaneeringu koostamine.
Planeering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 17.06.2008
otsusega nr 113 ja huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. Planeeringuala oli Põltsamaa jõe kalda- ja
lähipiirkond, alates Silla tänavast ülesvoolu kuni endise
Põltsamaa linna ja -valla piirini ehk Mõhu tee tänava
pikenduseni, suurusega ligikaudu 20 hektarit. Planeeringuga sooviti määrata täiendavad maakasutus- ja ehitustingimused, vähendada jõe ehituskeeluvööndit, luua
võimalused ranna-alade ja paadisildade rajamiseks, luua
võimalus jõeäärse jalutustee rajamiseks koos valgustusega. Lisaks sooviti kinnistutele Veski tn 1 ja Veski 1a täiendavad ehitustingimused, võrreldes 2001. aastal kehtestatud Veski, Lille, Aia ja Silla tn vahelise ala planeeringuga.
Planeeringualas oli muinsuskaitse- ja looduskaitsealune
Uue-Põltsamaa mõisa park ja ehitismälestis Uue-Põltsamaa mõisa kuivati, põhjaosas kultuurimälestis hiie- ja
asulakoht.
Planeeringule korraldati mitu avalikku arutelu ja seda
kooskõlastati korduvalt ametkondades. Kuna planeeringuala oli piisavalt suur, olid lahenduse ootused suured,
kuid protsessi kaasatud ametkondadega ei olnud võimalik saavutada kõiki osapooli rahuldavat lahendust.
Planeeringu koostamine toimus aktiivselt 2015. aastani,
kui maavalitsuse järelevalvest selgus, et lahenduse saamiseks tuleb muuta kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, võtta täiendavad kooskõlastused ametkondadelt
ja korraldada planeeringu uus avalikustamine kestvusega
neli nädalat. Põltsamaa Linnavalitsus ei pidanud mõistlikuks enam planeeringu uue menetlusprotsessiga alustada, sest selle jätkuv koostamine esialgsetel eesmärkidel
ei olnud enam mõttekas.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lõige 4 alusel tuleb enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetlus viia lõpule 1. juuliks 2018,
mida käesolev otsus sisaldab.
Planeeringu lõpetamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses,
Lossi tn 9, tuba nr 207.
Põltsamaa Vallavalitsus

Lille tänav 2 koolikompleksi
detailplaneeringu koostamise
lõpetamine

maa vallas sai sel päeval
tänu Orkla initsiatiivile ära
tehtud mitu suurt asja: korrastatud Põltsamaa lossi
tagune Vesivärava silla tagune lõik, Sakste surnuaed
ja tehtud ka suur puude ladumise töö Lustivere hooldekodus,“ rõõmustab ta.

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu
16.08.2018 otsusega nr 62 on lõpetatud Lille tänav 2
koolikompleksi detailplaneeringu koostamine.
Planeering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 21.04.2015
otsusega nr 1-3/87 ja huvitatud isikuks oli Põltsamaa
Linnavalitsus. Planeeringualasse kuulusid kinnistud Lille tn 2 katastritunnusega 61701:001:0002, Kuuse tn 1a
tunnusega 61701:001:0550 ja Kuuse tn 1b tunnusega
61701:001:0049. Planeeringu eesmärk oli Põltsamaa
linna ujula hoonestusala, juurdepääsu, parkimisala ja
ehitusõiguse andmine ujula projekteerimiseks ja maa
sihtotstarbe muutmine. Algatatud planeeringuga tehti
ettepanek Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks.
Planeeringu koostamisega ei ole alustatud, sest erinevatel aruteludel on jõutud seisukohani, et Põltsamaa
valla eelarvevahenditega on ujulat kulukas ehitada ja
majandada. Käesoleva aasta maikuus algatatud UuePõltsamaa mõisa detailplaneeringuga tekkis alternatiivne võimalus Põltsamaa linna ujula rajamiseks koostöös
erainvestoriga. Detailplaneeringu koosseisus planeeritakse rajada loodusspaa ja ujula. Sellel põhjusel ei ole
Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu koostamisega jätkatud ja planeeringu koostamine lõpetatakse.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 alusel tuleb enne 1. juulit 2015
algatatud planeeringute menetlus viia lõpule 1. juuliks
2018, mida käesolev otsus sisaldab.
Planeeringu lõpetamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, tuba nr 207.

Taimi Rao

Põltsamaa Vallavalitsus

Ühendatud jõudude abil on Vesivärava sild juba kenasti läbitav.
ha lähistel Pärnumaal.“
Aiataguse kallasraja korrastamisel ühendati jõud
Põltsamaa vallavalitsuse
ja Uue-Põltsamaa mõisa
meeskonnaga. Egle Oja,
kes oli mõisapoolne korraldaja, märkis, et võrreldes
kevadise üritusega läks
töö nüüd juba mitu korda
kiiremini. „Raskem saagi-

Jõeääre detailplaneeringu
koostamise lõpetamine

Foto Taimi Rao.
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Veel kord jäätmete sorteerimisest
Põltsamaa vallas on probleemiks kujunenud pakendikonteinerite ületäitumine.
Vallavalitsus on probleemiga
tegelenud ja üritanud lahendust leida. Kahjuks näeme, et
suuresti on probleem inimeste teadmatuses, mida ja kuhu
võib ja tuleb panna. Pakendijäätmed moodustavad keskmiselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest
olmejäätmetest. Sorteerides
pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja
olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite
eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest
nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse
uusi tooteid.
Avalikud pakendi- ning paberikonteinerid on tihti üle
kuhjatud selliste jäätmetega,
mis sinna kuuluma ei peaks.
Nii näeme avalike konteinerite juures mööblit, riideid ja
jalanõusid, olmeprügi ja isegi
eterniiti, mis liigitub ohtlike
jäätmete alla.
Selleks, et prügi ei riivaks
silma, peab olema igal majapidamisel prügileping ning
konteineri suurus vastama
pere vajadustele. Konteineri
mahtu vähendab, kui tegeleda sihipäraselt prügi sorteerimisega. Näiteks on võimalik majapidamistel eraldada
olmejäätmetest kompostitav
materjal, paber ja papp ning
pakend.
Prügi sorteerimisel ja ladustamisel avalikesse kogumiskohtadesse tuleb jälgida,
mida võib ja mida ei või konteineritesse viia. Konteineri
peal on kirjas, mida konkreetsesse konteinerisse panna
tohib.
MIDA JA KUIDAS SORTEERIDA?
KOLLANE
KONTEINER
ehk pakendikonteiner
Võib panna:
• PLASTPAKENDID, nagu
kile, plastnõud ja –karbid,

Valla teated
Pakendikoti teenust osutab Põltsamaa vallas Väätsa
Prügila OÜ koostöös TVOga (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ). Üheskoos suunatakse pakend taaskasutusse,
aidates sel moel kaasa keskkonnateadlikumale tarbimisele.
Pakendikoti teenuse tellimiseks täitke palun ankeet
www.tvo.ee või helistage
Väätsa Prügila klienditeeninduse telefonil 384 0111.

Põltsamaa jäätmejaamas kogutakse prügi liigiti. Suurema osa
tekkinud jäätmetest saab ära anda tasuta. Teadlik majandamine
prügiga aitab säästa nii keskkonda kui raha.
Foto Taimi Rao.

jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid,
kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
• KLAASPAKENDID, nagu
valgest ja värvilisest klaasist
pudelid ning purgid ja muud
puhtad klaaspakendid;
• METALL-ALUMIINIUMPAKEND, näiteks toidu- ja
joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
• JOOGIKARTONG, nagu
kartongist piima-, mahla- ja
veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
Ei tohi panna:
• lehtklaas, valgustuspirnid,
kummist tooted ega mänguasjad.
• olmejäätmeid, ohtlikke
jäätmeid ega muid sinna sobimatuid jäätmeid!
NB! Palun tooge pakendijäätmed konteineritesse tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult.
SININE KONTEINER ehk
paberi-papi konteiner
Võib panna:
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaammaterjalid,
ümbrikud;
• vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja
paljunduspaber, joonistus- ja
kirjutuspaber;
• pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid
jm puhtad paberpakendid.

Ei tohi panna:
• määrdunud, vettinud ega
märga paberit ja pappi, kopeerimispaberit, kleepsilte,
teipe, kleepse, kommipabereid;
• muid toiduainete pakendeid.

Pakendikotiteenus
eramajadele on tasuta
Pakendikott on tasuta ja
mugav võimalus vabaneda
kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades
samas kulutusi olemjäätmete
äraveoks. Tasuta pakendikoti
äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant, paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi
150-liitrine kollane kilekott.
Täis pakendikott tuleb jätta
nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto
selle ära.
Kollasesse
pakendikotti
võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid,
plastmassist pudelid, klaasist
pudelid, klaaspurgid, mahlaja veinipakid jmt).

Jäätmejaam võtab prügi
vastu
Põltsamaa vallas Pauastveres on avatud jäätmejaam.
T – R kell 11.00 – 19.00       
L kell 10.00 – 18.00      
E, P suletud
Põltsamaa jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
Puidujäätmed - tasuta
Suuremõõtmelised jäätmed –
hinnakirja alusel
Ehitusjäätmed – hinnakirja
alusel
Tekstiil ja plastik – hinnakirja
alusel
Metallijäätmed - tasuta
Vanarehvid - tasuta
Pakendijäätmed - tasuta
Olmeprügi – hinnakirja alusel
Elektri- ja elektroonikajäätmed - tasuta
Penoplast - tasuta
Aknaklaas – hinnakirja alusel
Ohtlikud jäätmed – eraisikutelt võetakse vastu tasuta
kehtestatud piirnormide järgi,
mis on kehtestatud majapidamise lõikes poolaasta kohta.
Info kättesaadav Põltsamaa
valla kodulehel http://www.
poltsamaa.ee/poltsamaa-jaatmejaam. Kui Põltsamaa valla elanikul on üle anda ohtlikke jäätmeid, mis ületavad
kehtestatud piirkogused, siis
palume pöörduda Põltsamaa
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti Ain Valu poole
telefonil 776 6985 või 509 8517.
Põltsamaa jäätmejaama lisainfo tel 5335 8042.
PVL

Paber- ja segapakendi konteinerite asukohad Põltsamaa vallas
Põltsamaa, Jõgeva mnt. 27 (Puhu risti söökla);
segapakend
Põltsamaa, Lembitu tn 1 (Lasteaed Tõruke);
sega- ja paberpakend
Põltsamaa, Lille 2 (gümnaasium); segapakend
Põltsamaa, Lossi 9 (vallavalitsus); segapakend
Põltsamaa, Lossi tn 73; segapakend
Põltsamaa, Marja 5 kortermajad; segapakend
Põltsamaa, Lossi tn 7 kinnistu; segapakend
Põltsamaa, Lossi tn 7 kinnistu; paber ja papp
Põltsamaa, Pajusi mnt 10; segapakend
Põltsamaa, Pajusi mnt 18; segapakend
Põltsamaa, Pajusi mnt 39 korterelamud; segapakend
Põltsamaa, Pajusi mnt 4 korterelamud; segapakend
Põltsamaa, Pajusi mnt 4 korterelamud; paber ja papp
Põltsamaa, Pärna tn 3 (Lasteaed Mari); segapakend
Põltsamaa, Ringtee 15 korterelamud; segapakend
Põltsamaa, Ringtee 15 korterelamud; paber ja papp
Põltsamaa, Ringtee tn 17 ja 18 ees asuv parkla;
segapakend
Põltsamaa, Ringtee tn 17 ja 18 ees asuv parkla;
paber ja papp
Põltsamaa, Tartu mnt 1 KÜ Olev; paber ja papp
Põltsamaa, Tartu mnt 14 ja 14A korterelamud;
segapakend
Põltsamaa, Tartu mnt 4; segapakend
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Põltsamaa, Veski 5 (gümnaasium); sega- ja paberpakend
Põltsamaa, Lossi 9; segapakend
Põltsamaa, Õuna 5, korterelamud; sega- ja paberpakend
Põltsamaa, Eha 6; segapakend
Põltsamaa, Lille 7; paberpakend
Põltsamaa, Selver; sega- ja paberpakend
Põltsamaa, Tamme-Hermanni ristis; segapakend
Adavere kaupluse juures; segapakend
Adavere, Kuuse/Kesktänava risti kortermajade juures;
sega- ja paberpakend
Esku kaupluse juures; segapakend
Esku kortermajade juures; segapakend
Kuningamäe tankla; segapakend
Lustivere kauplus; segapakend
Pajusi mõisa park (mõisa parklas); segapakend
Puurmani jäätmepunkt; segapakend, paber ja papp
Puurmani alevik, Tarve kaupluse kõrval; segapakend
Pikknurme küla, Vahtra tee 2 (endine saun); segapakend
Kamari küla; segapakend
Võisiku küla; segapakend
Põltsamaa jäätmejaam (Pauastvere); sega- ja
paberpakend jt jäätmed liigiti
Kalana; sega- ja paberpakend
Pisisaare; sega- ja paberpakend
Vägari; sega- ja paberpakend

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmine

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6 teavitame, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 63 jäeti
algatamata Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringuala asub Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas
kinnistutel Veski tn 7, Veski tn 11, Veski tn 13, Veski tn
13a ja Uue-Põltsamaa mõisapark. Planeering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 30,
kuid siis ei olnud võimalik otsustada planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise üle.
Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava
loodusspaa ja ujula paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede,
tehnovõrkude, parkimiskohtade, platside ja haljastuse
lahendamine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut.
Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise otsuse tegemise aluseks on OÜ
Adepte Ekspert poolt koostatud eelhinnangu lõppjäreldus ja planeeringuga seotud ametkondade arvamused.
Planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei
algatatud, sest planeeringuga kavandatav ei avalda mõju
Natura võrgustiku aladele, ebatõenäoline on negatiivne
mõju pinna- ja põhjaveele, jääkreostuse tekkele, müra,
õhusaaste ja vibratsiooni mõju. Pargi kaitse-eesmärkide kahjustamist ei ole ette näha. Nahkhiirte elupaikade
tõttu mõisa pargis kaasatakse planeeringu koostamisse
ekspert.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ja eelhinnanguga saab tutvuda Põltsamaa
valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses,
Põltsamaa linn, Lossi tn 9, tuba nr 207.
Põltsamaa Vallavalitsus

Veski II MÜ Ida osa
detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine
Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018
otsusega nr 64 on tunnistatud osaliselt kehtetuks Veski II
MÜ Ida osa detailplaneering.
Planeering kehtestati Põltsamaa Vallavolikogu 23.10.2008
otsusega nr 222. Planeeringu huvitatud isikuks oli OÜ R.P.K.
(registrikood 10005719). Planeeringu tulemusena jagati
Põltsamaa valla, Mõhküla küla, Veski II kinnistu maaüksusest 17,7 hektarit elamumaaks, ärimaaks, transpordimaaks
ja maatulundusmaa kruntideks, määrati hoonestusalad ja
kehtestati ehitusõigus.
Planeeringu elluviidud osaks on planeeringualale moodustatud katastriüksuste 61603:001:0074, 61603:001:0073,
61603:001:0070, 61603:001:0069, 61603:001:0068,
61603:001:0067, 61603:001:0066, 61603:001:0065,
61603:001:0064, 61603:001:0063, 61603:001:0062,
61603:001:0061, 61603:001:0059 ja 61603:001:0058 maaalad.
Planeeringu elluviimata osaks on planeeringuala kruntide nr
1 kuni 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ja 24 kuni 29
maa-alad ja teemaa kruntide Veskimeistri ja Puukooli maaalad planeeringu põhijoonise järgi.
OÜ R.P.K. taotles planeeringu osalist kehtetuks tunnistamist
planeeringuala kohta, mis on ellu viimata ja mille elluviimisest loobutakse. Planeeringulahenduse ellu viimata jätmine on takistamas projekteerimistingimuste väljastamist ja
osaline kehtetuks tunnistamise taotlemine oli põhjendatud.
Otsuse eelnõu kooskõlastamise tulemusena Maanteeametis tekkis tingimus, et planeeringuala teede ja riigimaantee nr 38 ristumiskohtade väljaehitamiseks tuleb arendajal
taotleda nõuded ümberehitamiseks. Enne ehitusloa väljastamist ärimaa krundi katastriüksusele 61603:001:0061
tuleb välja ehitada juurdepääs riigimaantee nr 38
kilomeetrilt 3,99.
Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja
2008. aastal kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses,
Lossi tn 9, tuba nr 207.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht
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Swedbanki teenused Põltsamaal
Alates 1. oktoobrist 2018.
a ei paku Swedbank enam
nõustaja teenust Põltsamaal. Muudatus on seotud esinduse vähese külastatavusega.
Viimaste
aastate statistika näitab, et
inimesed eelistavad oma
pangaasju ajada kontoris
käimise asemel üha enam
elektroonilistes kanalites.
Internetipanka sisenetakse
keskmiselt 4 miljonit korda kuus. Jõudsalt kasvab
ka mobiilipanga kasutajate arv – iga päev kasutab
seda juba pea 240 000 inimest.
Põltsamaa elanike kasutusse jäävad 2 sularahaautomaati, mille abil
saab sularaha välja võtta.
Automaatide
asukohad
on Kesk 6 ja Silla 2. Lähim
pangakontor asub Jõgeva
linnas aadressil Suur 18a.
Oma pangaasju saavad
Põltsamaa kliendid edaspidi mugavalt ajada:
Helistades nõustamiskeskuse numbrile
6 310 310
Nõustamiskeskusse pöördudes saate ööpäev ringi
vastused pangaga seotud
küsimustele. Näiteks saate
uurida, kus asuvad lähimad pangaautomaadid või
-esindused, küsida valuutakursse, sulgeda kaduma
läinud kaart, küsida nõu
internetipanga kasutamisel
jpm.
Internetipanga abil
Swedbanki internetipangas saab teha pangatehinguid Teile sobival kellaajal
ja kohas – tähtis on vaid
internetiühendusega arvuti olemasolu. Internetipangast leiate infot nii meie

Valla teated
Põltsamaa Vallavalitsus võõrandab
kirjalikul enampakkumisel:
1.

2.

3.

4.
Swedbank Põltsamaa kontor sulgeb 1. oktoobril uksed.
teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta.
Internetipangas on paljude
tehingute tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate,
kui sõlmite pangakontoris
lepingu.
Kasutades mobiilipanka
Mobiilpank – pank on
alati taskus. Mobiilipank
areneb pidevalt ja uusi
funktsioone tuleb aina
juurde. Mobiilipanga kaudu saab kiirelt:
• vaadata kontojääki;
• vaadata konto väljavõtet;
• teha makseid;
• vaadata kaartide infot;
• muuta
pangakaartide
limiite;
• blokeerida või sulgeda
kaarte;
• vaadata pangaesinduste
ja -automaatide asukohti;
• teha
väärtpaberitehinguid.

Põltsamaa vallas hakkab kehtima uus
MTÜ-de toetamise kord
Põltsamaa Vallavolikogu võttis oma 16. augusti istungil
vastu uue mittetulundusliku tegevuse toetamise korra, mis
hakkab kehtima alates 31. augustist 2018. Seega on kehtetuks tunnistatud kõik endistes omavalitsustes kehtinud
korrad ning taotlemine toimub juba uue korra järgi.
Toetust saavad taotleda piirkondade elanike ühistegevuse,
kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri
- , spordi-, sotsiaal- ja
noorsootegevuse võimaluste pakkumisega tegelevad
mittetulundusühingud.
Antakse kolme liiki toetust: tegevustoetus, ürituse korraldamise toetus ja projektitoetus.
Kõigi toetuse liikide jaoks on eraldi taotlusvormid, mis
avaldatakse Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee
hiljemalt 5. septembril 2018.
Taotlusi oodatakse Põltsamaa Vallavalitsusse 15. oktoobriks
kas elektrooniliselt või paberkandjal.
Määruse täistekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas.
Täiendav info telefonil 510 5559 või meiliaadressil
Silja.Peters@poltsamaa.ee
Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Telefonipanga vahendusel
Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma
kontorisse
tulemiseta.
Kliendina ei pea Te oma
rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, kui
helistate
telefonipanga
numbril 631 0310. Telefonipangateenus on kättesaadav pangakontorist
kauem: tööpäevadel kell
8–20 ja nädalavahetustel
kell 10–18.
Telefonipangas saate:
• teha makseid või väärtpaberitehinguid;
• sulgeda pangakaarte;
• küsida infot oma kontojäägi kohta;
• küsida infot valuutavahetus- ja aktsiakursside
kohta.
Selleks, et neid tehinguid
telefonis teha saaks, tuleb
sõlmida
pangakontoris
leping ja oma isik tõendada

Foto Taimi Rao.

SMART-ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See
on sarnane pangasaalis
isiku identifitseerimisega.
Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu
maksma ei pea. Tehingute
teenustasud on samad, mis
pangakontoris.
Igakuiseid makseid on
määratud maksete abil võimalik teha ka pangautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas ise
või pangakontoris nõustajal sisestada vajalikud
andmed. Tuleb vaid kaasa
võtta arve, kus on olemas
vajalikud rekvisiidid. Kui
need on tehtud, siis saate
sularahaautomaadis vaid
mõne
nupuvajutusega
makse tehtud.
Svetlana Tsaljuk
Swedbank AS
kontorijuhataja

Kohaliku omaalgatuse programm
(KOP) avab sügisvooru ja ootab
Põltsamaa piirkonna taotlejaid
10. septembril infopäevale
Kohaliku omaalgatuse programm toetab avalikes huvides tegutsevaid mittetulundusühendusi kogukonna
ühtsust tugevdavates tegevustes, kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvatamisel, koostöö arendamisel ja tegevuseks vajalike investeeringute elluviimisel.
Sügisvooru taotlusi oodatakse 1. oktoobriks 2018
kella 16.30 elektrooniliselt Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse e-postile kop@jaek.ee. Programmi
määrus ja taotlusvormid on kättesaadavad JAEKi kodulehel http://www.jaek.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Infopäev Põltsamaa piirkonna taotlejatele toimub
10. septembril kella 15.00 – 17.00 Põltsamaa kultuurikeskuse II korruse koolitusruumis.
• Kokkuvõte KOPi kevadvooru esitatud taotlustest
• Kohaliku omaalgatuse programmist taotlemise
tingimused, taotlusvormid
• Soovitused edukate taotluste koostamiseks
Lisainfo:Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse KOPi maakondlik menetleja,
telefon 520 8423,e-post: kersti.kurvits@jaek.ee.

5.

Põltsamaa linn, Lossi tn 43-1
korteriomand, üldpinnaga 27,5 m2
alghind 275 eurot
tagatisraha 27,5 eurot
märgusõna „Lossi 43-1“
Esku küla, Võisiku tee 20-1
korteriomand, üldpinnaga 37,5 m2
alghind 375 eurot
tagatisraha 37,5 eurot
märgusõna „Võisiku tee 20-1“
Pisisaare küla, Kase põik 7-4
korteriomand, üldpinnaga 57,9 m2
alghind 579 eurot
tagatisraha 57,9 eurot
märgusõna „Kase põik 7-4“
Vägari küla, Kooli tee 2-17
korteriomand, üldpinnaga 67,9 m2
alghind 679 eurot
tagatisraha 67,9 eurot
märgusõna „Kooli tee 2-17“
Vägari küla, Põdra tee 4-4
korteriomand, üldpinnaga 41,5 m2;
alghind 415 eurot;
tagatisraha 41,5 eurot;
märgusõna „Põdra tee 4-4“

Kõikide pakkumiste esitamise ja tagatisraha maksmise
tähtajaks on 16. september 2018. Pakkumised tuleb esitada Põltsamaa Vallavalitsusele, aadressil Viljandi mnt 3,
Põltsamaa linn. Tagatisraha tuleb maksta Põltsamaa
Vallavalitsuse SEB arvelduskontole
EE171010152000462007.
Pakkumine tuleb esitada suletud ümbrikus, millele on
märgitud pakkumise märgusõna.
Pakkumus peab sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood
või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumise tagatisraha tasumise
kohta;
4) pakkumuse summa;
5) pakkumusele lisatud dokumendid peavad olema
allkirjastatud.
Lisainfo Mark Liivamägi tel 5308 1082 või
mark.liivamagi@poltsamaa.ee

Põltsamaa valla jäätmekava eelnõu
avalik väljapanek ja avalik istung
Põltsamaa Vallavalitsuse 27. augusti 2018 istungil kinnitati Põltsamaa valla jäätmekava 2018–2023 eelnõu avaliku
väljapaneku ning eelnõu avaliku arutelu aeg ja koht.
Põltsamaa valla jäätmekava 2018–2023 eelnõu avalik
väljapanek toimub 13.–28. september 2018 valla veebilehel, Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa
linn, Põltsamaa vald ja Puurmani teeninduskeskuses
Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald.
Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu arutamiseks avalik koosolek toimub 1. oktoobril 2018 kell 15
Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn,
Põltsamaa vald.
Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse
jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta
ettepanekuid ja vastuväiteid. Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada
suuliselt jäätmekava eelnõu kohta arvamust.
Lisainfo: Ain Valu
keskkonnaspetsialist
ain.valu@poltsamaa.ee.
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Lastelaagrid Kamaris, Lustiveres ja Adaveres
Juba 15 aastat on katkematult korraldatud laste töö- ja puhkelaagreid
Kamaris, Lustiveres ja
Adaveres. On olnud aastaid, kus on vallas ühiselt kirjutatud projekte, et
saaks lastele pakkuda põnevaid ja vaheldusrikkaid
laagritegevusi. Viimastel
aastatel oli valla toetusel
korraldatud laagriliste toitlustus. Käesoleval suvel
oli meie laagrite korraldamisel toeks Jõgevamaa
Kodukandi Ühenduse Leaderi projekt “Jõgevamaa
maakogukondade
laste
töö- ja puhkelaagrite korraldamine,” mille toetusel
toimusid laagrites erinevad
väljasõidud ning toidurahaga toetas endiselt valla
sotsiaalosakond.
Kamaris toimus lastelaager 11.–17. juunil (osales
28 noort). Ilm oli tõeliselt
suvine ja päevad möödusid
meeleolukalt ning kiirelt.
Laager lõppes Riia külastusega. Alustati ka uue traditsiooniga – iga uus Kamari
rühma kodutütar või noorkotkas istutab seltsimaja
juurde oma puu.
Lustiveres toimus lastelaager 9.–20. juulil (osales
20 noort). Hommikul alustati kogunemisega kultuurimaja juurde kella poole
üheksaks. Toimus rivistus
ja siis suunduti rataste ja
autodega põllule. Töö sisuks oli tuulekaera korjamine. Kell üks lõpetati töö
ja sõideti tagasi kultuurimaja juurde, kus laagrilisi
ootas maitsev lõunasöök.
Pärast söömist algas vaba
aeg. Esimesel nädalal käidi
neljapäeval Kuremaal ujumas. Laagri lõpus külastati
Valma seiklusparki – iga
töö peab lõppema lõbusalt,
et noored tahaksid ka järgmisel aastal laagrisse tulla.

Adavere laagri lapsed külastasid Rakvere linnust.

Rivistus Lustivere lastelaagris.
(Loodame väga, et see ka
õnnestus).
Kasvatajateks
olid laagris Ülle Ant ja Kati
Mikk. Laste kõhutäie eest
hoolitses Kaie Liiver, tööd
andis lastele OÜ Lustivere Põld ning lapsi sõidutas
Jaan Uusna.
Adavere lastelaager toimus 23.–27. juulil. Osalemas oli 23 last ja noort vanuses 8–15 aastat. Laagri
juhataja oli Evi Rohtla, vabatahtlikeks kasvatajateks
olid tublid lapsevanemad
Anu Seepter, Merle Män-

Foto Ülle Ant.

niste, Kristi Kütt ja meie
laagri vilistlane Eliise Saska. Esimene päev möödus
Adaveres, kus koristati
pargialust ja kõnnitee ääri
oksarisust ning muust prahist, lisaks värviti lasteaia
mänguväljaku atraktsioone. Teisipäeva hommikul
sõideti aga Vaiblasse valla suvilasse, kus veedeti 3
toredat ja tegusat päeva.
Võrtsjärve ääres veedetud
päevad sisustati ujumise,
sportimise ja võistlemisega,
tehti ka ise süüa. Iga päev jäi

Kamari lastelaagris osalejad. 		
noortele ka aega, mida nad
said oma äranägemise järgi
sisustada. Mõlemal õhtul
köeti sauna ja kell 22.30 algas väljas öökino. Reedene
päev oli laagri lõpupäev,
mille käigus toimus välja-

Põltsamaa vald toetas ennetuslaagri toimumist
Sel suvel toimus Jõgeva vallas Änkkülas Udu talus järjekordne noorte ennetuslaager
„Sõna ja teoga 2018.“
Laagri päevakava oli sisustatud erinevate töötubadega, kus noored omandasid
teadmisi ja said enda oskusi
proovida põnevate tegevuste
abil. Esimesel päeval andis
veebikonstaabel Maarja Punak ülevaate netis varitsevatest ohtudest, millele järgnes
kogemusnõustaja Immanuel
Volkonski hoiatav loeng
„Kuidas meelemürkide tarvitamine võib rikkuda noore
inimese elu.“ Kõik noored
said harjutada võitluskunsti
taekwondo Martin Poobuse
ja Burak Öglü eestvedamisel
ning proovida kätt vibulaskmises Steven Kaio ja Mikk

Tehvani juhendamisel. Õhtul
oli võimalus ennast Ülle Ottokari suunamisel loominguliselt väljendada kunsti
kaudu, mille tulemust saab
näha Jõgeva politseimaja esimese korruse fuajees.
Teisel päeval jagasid Elektrilevi meeskond ja demineerija teadmisi, kuidas ohuolukorras käituda. Lisaks toimus
Kebeli talu eestvedamisel Palamuse alevikus mäng „Aarete jaht“, kus tuli orienteeruda kaardi abil. Uudsust
ja põnevust lisas mängule
see, et oluline oli meeskonna
omavaheline toimimine ja
teiste meeskondadega suhtlemine raadiosaatjate abil.
Päeva lõpuks said kõik teada,
miks on tähtis suuhügieen,
milliseid toiduaineid vältida,

Foto Evi Rohtla.

et ilus naeratus püsiks kogu
eluks, ja kui tihti tuleb külastada hambaarsti. Hambaarst
Aleksandr Tsurkan saavutas
noortega hea kontakti, lahendades praktilisi ülesandeid,
mille tagajärjel said noored
teada, et tervete hammastega
naeratus on nende visiitkaart
elus. Laagri lõpupäeval tulid
kohale Lohusuu Vabatahtliku Merepääste meeskonna
liikmed, kes jagasid teadmisi
esmaabist ja ohutusest veekogul. Kamari Haridusseltsi
liikmete abil tuli noortel läbida takistusrada.
Laagri eduka läbimise eest
oleme tänulikud toetajatele,
kes olid lahkesti nõus meid
aitama.

Täname: Mustvee Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus,
Jõgeva Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Kamari
Haridusselts, Päästeamet, Jõgeva Malev, Eesti Vabatahtlike Mere- ja Järvepääste, Eesti
Hambaarstide Liit, Elektrilevi
OÜ, Sadala Agro OÜ, AS Salvest, Jõgeva Toidupank, Adavere Meat OÜ, Orkla Eesti AS,
Perevara AS, Tartu Mill AS,
Grüne Fee Eesti AS, Tori talu.
Eraisikutest
toetajad:
Urmas Kaio, Taavi Kookmaa
ja Aivar Anijago
Suur tänu Udu talu pererahvale ja toredale peretütrele
Kertule.
Stefani Korman
PPA Lõuna prefektuur
noorsoopolitseinik

sõit Rakvere linnusesse. Tagasiteel oli vahepeatus Porkuni järve ääres, kus käidi
ujumas ja peeti selle laagri
viimane piknik. Oli väga
meeleolukas nädal toreda
seltskonnaga.

Foto Vaike Niklus.

Suur tänu kõikidele toetajatele, osalejatele, kasvatajatele ja teistele abilistele!
Evi Rohtla

Põltsamaa Kunstikool
ANIMATSIOONI
kursus lastele.
Reedeti 2 x kuus, kestab jõuludeni.
Esimene kohtumine 14.09 kell 15.
Õpetaja, kunstnik Meeta Eliise Veigel.
Täiskasvanute koolitused algavad oktoobrist
Lisainfo
tel 51 925 845
või www.kunstikool.ee

Kursus
on
tasuta.
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Toimus Puurmani külade kohvikute päev
4. augustil toimus Puurmani külade kohvikute
päev. Enne, kui asuti
head-paremat mekkima,
said suured ja väiksed
end erinevatel spordialadel proovile panna. Puurmani staadionil toimunud
spordivõistlustel sai osa
võtta järgmistel aladel:
hüppamine, heitmine ja
jooksmine. Alad olid aga
pisikese vimkaga ja osavõtjaid tublisti. Välja sai
jagatud 15 medalikomplekti. Kõige pisemad
tulevikulootused olid alla
2-aastased, kõige vanemad 13-aastased.
Spordivõistluste parimad
olid:
Pikim konnahüpe: kuni
2a Simona Paju (0,5m);
2-4a Robin Ert (1,1m); 5-7a
Rasmus Torim (1,7m);
8-10a Enelis Noormägi
(1,87m); 11-13a Birgit Pih-

lak (6,67m).
Kiireim Välejalg: kuni 2a
Simona Paju; 2-4a Robin
Ert; 5-7a Rasmus Torim;
8-10a Anette Aruoja; 11-13a
Berit Kukk.
Heitering: kuni 2a Simona Paju (1,3m); 2-4a Oliver
Valge (5,5m); 5-7a Rasmus
Torim (7,7m); 8-10a Anette
Aruoja (12,7m); 11-13a Birgit Pihlak (15m).
Kohvikus Kama Kaks,
mis oli ennast üles seadnud
Taaskasutuskeskuse ruumidesse, sai suu tõeliselt
magusaks. Pakkumisel oli
mitmeid erinevaid kooke
ja koogikesi. Samuti sai
maitsta ka ehtsat kiluleiba.
Kohvi oli aus ning piim vahutas mehiselt.
Kati Kovacsi nimelises
vanadekodu puhvetis sai
tõelist ajaloohõngu tunda.
Oli üleval näitus PUMU1,
mis andis ülevaate maja
pikast ja põnevast ajaloost.
Road olid inspireeritud

Ungari köögist, mille täheks sai lõkketulel keedetud guljašš-supp. Lisaks
söögile pakuti kõrvale
maitsta
omavalmistatud
käsitöösiidrit.
Asulast väljaspool, Tammiku külas oli avatud
Triinu taimetoidukohvik.
Rohemeelsete lemmikpeatuspaika kaunistas külluslik lilleaed, nautida sai
avarat vaadet põldudele
ning maitsta head-paremat
söögipoolist. Isegi suured
lihaarmastajad said kõhud
täis ning meeled osavasti
petetud.
Žürii hindas võidu vääriliseks Triinu taimetoidukohvikut. Teine koht - Kati
Kovacsi Ungari keskus
ning kolmanda koha sai
kohvik Kama Kaks. Lisaks
neile pidas võistlustulest
väljaspool oma kohvikut
ka lossipere.
Puurmani
kohvikute
päev oli korraldajate sõ-

Lilleline nurgake Triinu taimetoidukohvikust. 			
nul üllatavalt populaarne.
Klientide kokkulugemine
lõppes kohvikutes umbes
100. külastaja juures, peale
neid tuli menüü riismeid
maitsma hiljem veel kuni

Põltsamaa kohvikutepäev 2018

50 inimest. Publiku huvi oli
oodatust ja toiduvarudest
oluliselt suurem.
Aitäh kõigile kohvikupidajatele ja oma piirkonna
inimeste
toimetamistest

Foto Sandra Sinimets.

lugu pidavatele külastajatele!
Puurmani rahvamaja
kollektiiv

Rohelise Õuna kodukohvik oli
tõeliselt kena ja kodune kohvik.

19. augustil toimus Põltsamaa linnas kohvikutepäev. Meie kohvikute pakutavat nautima saabus rahvast üle Eesti.
Tublide kohvikupidajate kiituseks kuulis siit-sealt arvamusi, et siin on lausa kodukohvikute festival ja et kõigist Eesti
kohvikutepäevadest parim on just siin, Põltsamaal!
Kõikidest kohvikutepäeval osalenud kohvikutest on ülevaade https://www.facebook.com/poltsamaakohvikud/
					
PVL

Pargi tänava Pagarilett – nimi
räägib enda eest!

Kohvik Toimekad Täpid oli avatud Põltsamaa lossihoovis.
Kolme perenaise hõrgud toidud ja võimalus meisterdada
meelitas palju rahvast. Lossihoovi jagus sel päeval külastajaid
üle 500!

Trollitralli vahvlikohviku juures kokku saanud retrovankrid
kutsusid uudistama. Äratundmisrõõmu jagus nii emadele,
kui lastele – suurte vankrite kõrval seisid rivis ka vanad
nukuvankrid.

Kohvikusse Hundi Ulg, mis asus jahimeestesaarel,
meelitas külastajaid ulukilihast valmistatud hõrgud
toidud.

Uue-Põltsamaa mõis oli kohvikutepäeval täis elu.
Ennustajad, muusika, loomad ja hobusõit ning
suurepärased suupisted. Korraldajad olid riietunud
sel päeval mõisa stiilile kohaselt.
Kohvikus Suu Saad Magusaks kohvikus
pakuti maitsva toidu kõrvale ka
meeldivat muusikalist elamust.

Kohvik Naised Aias pakkus naudinguid kõikidele
meeltele. Sisukas programm pakkus üllatusi!

Kamari Kodukotkaste kohvik pani punkti selle aasta
kohvikutepäevale. Sealsamas toimus tänuüritus kõikidele
kohvikupidajatele ja päeva lõpetas Curly Strings kauni
kontsertiga.
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Ants Paju hoolis kõigest elavast
Ants Paju sündis Põltsamaa vallas Tapiku külas
10.09 1944. Ta sündis siia
ilma enneaegsena ja just
kibekiirel kartulivõtuajal.
Isa Oskar Valdman oli edumeelne taluperemees, kes
koolitas Kopli talu tuludest
oma kahte ülikoolis õppivat venda. Üks neist õppis
õigusteadust, teine hambaarstiks. Oskar arreteeriti
1944. aasta sügisel, paar
kuud peale poja sündi.
Ta suri paar aastat hiljem
Vorkuta vangilaagris. Ants
küüditati Siberisse neljaaastasena koos oma tädi
Haide Mercedes Viidinguga. Ta naasis sealt 6 aastat
hiljem põdura tervise ja
hingeliselt sandistatuna.
Ants lõpetas
Tapiku
8-klassilise kooli ja tuli
Põltsamaa keskkooli. Põltsamaal hakkas Ants tõsisemalt spordiga tegelema,
mis aitas ületada Siberiaastate hingelist traumat

ja suurt alaväärsustunnet.
Möödusid ajateenistusaastad Leningradis ja ülikooliaastad Eesti Põllumajandusakadeemias.
Voldemar Laos, Lillevere
nimelise kolhoosi esimees,
kutsus 1971. aastal Antsu
koos hambaarstist abikaasa Kiira ja poeg Andresega
Lilleverre elama, pakkudes noorele perele korterit Ringtee 3 majja kui ka
tööd. Seal oli noori lastega peresid. Leiti toredaid
naabreid ja peretuttavaid,
nagu Kulud, Korjused.
Nähes kolhoosiesimehe
laual tulevase korterelamurajooni maketti ja selle ees
laiuvat soist tühermaad,
osutas Ants sellele ja ütles
Laose Vollile: „ Luba, ma
rajan siia pargi. Peagi askeldab siin majade ümber
palju pisipõnne. Lapsed
vajavad kujunemisel mänguradasid, puid, põõsaid
enda ümber. See kujundab

neis tundlikkuse ja hoolivuse kõige elava suhtes.“
Antsu ja Kiira 5. pulmaaastapäeval, 08. mail 1973
istutati koos rajatavasse
parki esimesed tammed,
mis tänaseks on 45-aastased. Kiira oli lapseootel.
Mina sündisin 13. juulil.
Naabrite Korjuste pereema
tõi oma tütre ilmale täpselt
samal päeval. Põltsamaa
lummas, inspireeris ja toetas Antsu vaimset ja füüsilist arengut. Kalju Terast ja
Herbert Kuurmet on Ants
nimetanud oma tõelisteks
õpetajateks.
Kolhoosi katlaruumist sai
tõstesaal, linnastaadionil
lihvis ta kettaheitekaari.
Eesti kõigi aegade meeste kettaheite edetabelis on
Ants Paju 11. kohal tulemusega 60.22, mis on saavutatud 1976 Kunda staadionil. See võimas sportlik
vorm kujunes Põltsamaal
treenides.

Sõpruse pargist kujunes
Ants Paju elutööna ning
noorteklubi Hekto abil unikaalne hiis mälestuspuude,
skulptuuride, presidentide
alleega. Koht, kus austatakse kangelasi ja jagatakse ühist valu. Monumentaalskulptuur
“Kündja”
on kummardus kõigile
tapetud, küüditatud, vangilaagris hukkunud taluperemeestele, kes hoidsid
ja armastasid oma maad.
2006 anti Ants Pajule Põltsamaa linna aukodaniku
staatus.
Ants Paju palus viimse
soovina, et tema tuhk viidaks Sõpruse pargi tammede alla. Antsu hing sulas ühte pargi puudega.
Angela Rehi
Ants Paju tütar
MTÜ Ants Paju Nimeline
Fond juhatuse liige

Kamari, Lustivere ja Pajusi avasid oma külade väravad
Jõgevamaa on eriline koht,
kus asuvad kaks üle-eestilise konkursi aasta küla tiitli
kandjat. 2005. aastal omistati tiitel Kamarile ja 2013.
aastal sai tiitli omanikuks
Lustivere külade piirkond.
Nüüd on MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus
maakonnas jõudnud ellu
viia projekti, kus 11 meie
maakonna küla avasid oma
väravad, ja huvilised said
tutvuda eriilmeliste küladega ja neis tegutsevate
kogukonnaseltsidega. Miks
just need 11 küla? Projekti
idee oli idanenud mitu aastat ja 2016. aastal projekti
algatades sai lähtuda sellest, et siis oli 10 maaomavalitsust ja igast omavalitsusest vähemalt üks küla
osaleks projektis. Kuna
meil on kaks üle-eestilist
aasta küla, siis oli oluline,
et kindlasti mõlemad külad
ka osaleksid.
Põltsamaa vallast võtsid
projektist osa Pajusi, Kamari ja Lustivere külad. Päev
algas Jõgevamaa Kodukandi poolt kõikidele aasta
küladele tehtud külaviida
avamisega. Viida juurest
liiguti tantsuga seltsimaja
õue, kus avati EV 100 kingitusena „Õnneliku kuke”
kuju. Miks just kukk? Aga
seepärast, et paljud eesti
inimesed teavad Kamarit
kui Sakala tõulinnukasvanduse asukohta, kus sai nõuka ajal tibusid ja noorkanu
ostmas käidud. Kuke kujundas ja tegi klaasplastist
valmis kunstnik Anni Irs,
kes oli ise ka kuju avamisel. Teine põhjus on asjaolu, et 2017. aastal lõppes
Kamaris
koolihariduse
andmine, mida siin oli teh-

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri tõi kukele kostiks ämbritäie teri. 						
tud alates 1835. aastast.
Kukk on ju paljude aabitsate kaanepoiss. Samuti on
seltsimajas avatud Anni
Irsi loomade ja putukate
joonistuste näitus. Samuti
on seltsimajas üleval ühispildistamise „ Eesti minut“
käigus tehtud Kamari inimeste fotode näitus. Kohal
oli Järvamaa šaržimeister
Kristjan Juusu, kes tegi Kamari Haridusseltsi tellimisel valmis 12 pilti Kamari
inimestest , mis jäävad seltsile näitusena “ Meie inimesed“. Samuti sai osaleda
matkamängus, mille käigus
sai tutvuda Kamariga ja

seal asuvate ettevõtetega.
Oli õlle ja karastusjookide
tundmise võistlus ja saskuvõistlus. Õhtusel simmanil
jagati ka võitjatele auhindu.
Lastele tegi näomaalinguid
Taimi Rao Trolli Mängupesast. Palju elevust tekitas ka
loterii „Iga loos võidab”,
millest saadud tulu läks
kuke kuju valmistamiseks.
Õhtu lõpetas 2018. aasta
rahvabändis
poolfinaali
jõudnud Kamarist pärit
ansambel Village Voices.
Edasi liigume Pajusisse,
kus on aktiivne külaselts,
kes on aastaid korraldanud
Pajusi mõisapäeva. Paju-

si on küla, kuhu eelmisel
aastal EV 100 kingitusena paigaldati sepistatud
külaväravad. Pajusis oli
päeva põhirõhk pandud
piirkonna ettevõtete tutvustamisele. Samuti olles
meie maakonna mitteametlik lõõtsapealinn , kuulati
ikka vahepaladena ka lõõtsamängu. Samuti oli lastele
batuut, kus võis rõõmsalt
aega veeta.
Edasi liigume Lustiverre.
Kui enamik külasid alustas
tegevust kella ühest, siis
Lustivere alustas oma üritust kell 11 ekskursiooniga
läbi piirkonna 7 küla. Kü-

laväravate avamine toimus
kell 13. Peale seda külastas
Lustiveret tugev äikesevihmahoog, mis ei tahtnud
kuidagi lõppeda. Tuli nii
tugev tuulehoog, et tahtis registreerimistelgi ära
viia. Mehed-naised hoidsid
seda kinni ja telgi alla tekkis väike järveke. Samuti
oli taimeturg, kus sai vahetada istikuid. Toimusid
tegevused lastele, näitused
ja etendus „Mõisa lood”,
mis andis lustaka ülevaate
tõestisündinud
lugudest
Lustivere mail. Kella 11-st
– 17-ni oli avatud ka kohvik, kust oli võimalik osta

Foto Taimi Rao.

kohalike perenaiste küpsetisi. Eriti meeldisid lihapirukad, mida osteti kojugi
kaasa. Korraldati ka loterii
“Iga loos võidab”. See oli
üllatavalt populaarne. Lustivere raamatukogu müüs
raamatuid.
Oli rõõmus ja jõudu andev koosolemise päev!
Jõgevamaa Kodukandi
Ühenduse juhatuse esimees

Liia Lust

Põltsamaa Valla Leht
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Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Puurmani mõisast enne ja praegu
Lossi lähiümbruses on
veel mõisahooneid, nagu
peretubade ja valitsejamaja, meierei, tööriistakuurid, tõllakuur ja
hobustetall, laut, mis oli
ehitatud rõngakujulisena
200 lehmale, kasvuhooned, aednikumaja, moonamajad ja keldrid. Parki
ümbritses kena kivimüür.
Selleks vajalikud tellised
põletati krahvi savikojas.
Ka oli müüril kolm uhket
metallvarbadest sepistatud väravat. Nendest pole
enam midagi järel. Aeg
neid varbasid kõverdas ja
viiekümnendatel kasutati
ära traktorijaamas materjalina metalli puudumise tõttu, et toestada meie
põllumajandust, mis oli
kolhoosikorra poolt laostatud.
Ja siin tuleb nüüd sobiv
koht ühe arusaamatuse
õiendamiseks. Tunnistan,
et oleksin pidanud seda
tegema juba Puurmani
Uudiste ilmumise ajal.
Aga ikka lootsin, et küll
see valesti käibele läinud
väljend põliselanike poolt
õigeks räägitakse. Nimelt
kasutatakse sageli Puurmani lossi asemel väljendit Puurmani mõis. Isegi
kuulutuste ja reklaamide
tekstides. Mõis oli aga teatavasti suur maavaldus
ja põllumajanduslik tootmisüksus, mille südame
moodustas tootmiseks ja
elamiseks vajalike hoonete kompleks. Ja kui mõisahooned on pärast balti
parunite lahkumist leidnud uued funktsioonid,
siis ei tohi küll kuidagi
öelda näiteks lossi kohta
mõis. Muidugi igas mõisas ei nimetata peahoonet
lossiks nagu Puurmanis.
Küll näiteks häärberiks.
Aga Puurmani mõisa peahoonet võib tema toretseva välimuse pärast auga
nimetada lossiks. Nii parandaksin üle eelmises
vallalehes 6. leheküljel
ilmunud Puurmani kooli
foto allkirja nii, et jätaksin

Puurmani eakad väljasõidul. 		

Ühe MTÜ loomise lugu –
Puurmani Eakate Selts
Puurmani. 							

ära lõpust 3 sõna. Need on
ebatäpsed. Pildil on Puurmani loss, üks mõisa hoonetest.
Ja veel on saabunud sobiv koht avaldada kahjutunnet, et meie mõisa hoonetest pole ammugi enam
kõiki alles. Näiteks on
lammutatud pargis võimas tallihoone. Rusudest
moodustati lastele kelgumägi, organiseerija auks
nn Karlamägi. Kade on
vaadata Olustvere mõisakompleksi, mis on restaureeritud auks ja kiituseks
meie esivanematele, kelle
kätetöö see kõik on. Oli
meil kunagi selline aeg,
kui võim sisendas inimestele, et kõik see mõisavärk
on üks feodaalne rämps ja
külakurnajate jaoks eestlaste higi ja vaevaga rajatud tarbetu luksus.

Feodalismist
infoühiskonda

Jõudumööda on lossis
asuv kool oma eksisteerimise ajal krahvipargil ja
kasutuses olevatel hoonetel silma peal hoidnud.
On olnud mõned kapitaalsemad remondid: vahetatud keskkütet, elektrisüsteeme, pandud mitu

uut katust. Parki aga koristavad igal kevadel õpilased, täiskasvanud võtsid
maha vanu ja istutavad
juurde uusi puid. Kena on
see park silmale vaadata.
Meenub, kuidas lastena
muigasime, kui kuulsime
juhuslikult parki sattunud
inimesi õhkamas: „Kui
ilus siin on!” Meie arust oli
park täiesti tavaline Eestimaa. Õnneks ongi mõisad
Eestimaal üsna harjumuspärane nähtus. See on
kaugete esivanemate töö,
väärtustatud keskkond,
mis on suuremal või vähemal määral säilinud ja
pakkunud sajandeid esteetilist naudingut ja ka
võimalusi
meeldivaks
ja kasulikuks argieluks.
Omaaegne
spontaanne
protest kuni põletamiseni
välja on loomulikult ajalooliselt mõistetav. Aga
nüüd on küll juba ammu
aeg kõike seda väärtustada kui esivanemate tööd,
mis sillana jõudnud infoühiskonda.
Ilus on lossis istuda
arvuti ees, mis on laual
kaunite seinte ja stiilse
kaminaga krahvinna buduaaris. Ja kõrval paikneb krahv Manteuffelile

Foto Erik Teugijas.

proua tungival pealekäimisel ehitatud norskamistuba. Tuba langeb õnnetult stiilist välja, kuna ta
olevat lisandunud hoonele hiljem. Aga prouast
tuleb ka aru saada. Pealegi hoomaks seda stiilitust
rohkem õhuvaates. Palju
neid inimesi olla saab, kes
linnuna lossi kohal lennelda võiksid? Rohkem ikka,
et tahan lennata, aga mitte
eriti kõrgelt... Õhulennus
vaadeldes võiks väike
Puurmani mõis paljude
teiste Eesti mõisate seas
olla meeliülendav vaatepilt!
Puurmani mõisasüdame
mõne hoone ja lossipargi renoveerimine toimus
kümmekond aastat tagasi. Raha selle jaoks hankis
meie vald Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide 2004–2008
programmist, mille doonorriik oli Norra Kuningriik. Projekti kogumaksumus oli 1 255 213 eurot,
sellest toetus 1 003 414
eurot. Taotlemine käis
kultuuriministeeriumi
kaudu.
 Ell Maanso
Raina Rumvolt

Põltsamaal saab külastada tanklat live muusika saatel
Värvika sügise saabumisele aitab kaasa rahvusvaheline muusikapäev, mis
toimub 1. oktoobril. Selle
raames korraldab Eesti
Muusikanõukogu
juba
mitmendat aastat järjest
laiahaardelist muusikaprogrammi, kuhu kuulub
üle 100 tasuta kontserdi
üle terve Eesti.
Eesti Muusikanõukogu
poolt korraldatud muusikapäev on suurejooneli-

Foto Villu Sinimets

ne hea tahte projekt, kus
muusikud ja kontserdipaigad panustavad oma
vabast tahtest.
Kaasatud on erinevate kogemuste pagasiga
muusikud, kelle repertuaari kuuluvad peamiselt džässi, klassika või
pärimuse palad.
Sellel aastal kostitab
muusikapäev Põltsamaa
Olerexi tanklas möödujaid põneva kontserdiga.

Kell 13.30 tasub kõigil huvilistel põigata Põltsamaa
Olerexi tanklasse paagi
täitmisele, pisikesele kohvile või täiesti sihilikult
kontserti nautima. Esinevad Rahvusooper Estonia
solist Karis Trass (metsosopran), viiulil on Ann
Meeta Teppo ning klaveril
Jakob Teppo.
Muusikapäeva
võtab
kokku õhtune tseremoonia, kus Eesti Muusika-

nõukogu ja Eesti Kultuurkapital tunnustavad
muusikapreemiatega silmapaistvaid muusikategelasi. Pidulik gala leiab
aset Tallinna Lennujaamas ning otseülekandes
vahendab seda ETV.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/
PVL

Käesoleva aasta maikuu lõpus kogunes Lidia Rohtla eestvedamisel Puurmani mail grupp teotahtelisi inimesi, et
arutada oma eakate seltsi loomist. Praktiline vajadus oli
juba ammu olemas, et hakata oma tegevust organiseeritumalt korraldama. Nii kutsutigi appi ka kohalik sotsiaaltöötaja Karmen Allev, kes juhendas kokkutulnud eakaid
MTÜ loomise küsimustes. Jurist Kati Rohtla aitas põhikirja
koostamisega ning 13 asutajaliiget olid kõik seda meelt, et
ühistegevusse tuleb panustada. 11. juunil 2018 kiitsid asutajaliikmed põhikirja heaks ning esitasid selle äriregistrisse
kandmiseks.
Asutajaliikmete seast valitud viieliikmeline juhatus pidas
esimese koosoleku 23. juulil. Põhilise teemana oli arutlusel
käesoleva aasta ürituste kava. Vast loodud seltsina otsustasime osaleda 4. augustil Puurmanis toimunud kohvikute
päeval. Samuti soovisime korraldada ekskursiooni LõunaEestisse, kohtuda meie vallajuhtidega ning olla abiks Puurmani piirkonna eakate jõulupeo korraldamisel. Idanema
hakkas ka teisi mõtteid, mida ühiselt veel teha võiks.
Asusime oma programmi kohe täitma. Kohvikute päevaks
sai küpsetatud soolaseid ja magusaid suupisteid, kilu- ja
hummuseampse. Värske omaküpsetatud leib ja kama maitsesid Puurmani rahvale hästi. Toetajaliige Ulla Kivijärv oli
appi võtnud ka tütred Laura, kes valmistas meile suitsukanavrappe, ja Katrini, kelle tehtud olid friikad. Meie kohvik
Kama Kaks sai sel päeval kolmanda koha preemia. Rõõmustasime kordaläinud päeva üle.
Teine üritus toimus 16. augustil. Meid sõidutas ekskursioonile Villu Sinimets valla bussiga. Käisime Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumis, Eesti maanteemuuseumis
ja lennundusmuuseumis. Kõik ekskursioonil osalejad jäid
päevaga väga rahule.
Kutsume kõiki Puurmani piirkonna eakaid meiega ühinema, sest koos on mõnusam! Seltsi liikmeks või toetajaliikmeks astumisel, tuleb täita avaldus ning tasuda 5-eurone
sisseastumistasu. Puurmani Eakate Selts tegutseb Puurmanis endise noortekeskuse ruumides.
Maire Noormägi
MTÜ Puurmani Eakate Seltsi
juhatuse esinaine

Põltsamaa Valla Leht soovib uuele MTÜ-le palju tegusaid
aastaid ja kasvavat rõõmu koos tegemistest!

Põltsamaa Vallavalitsus tänab Puurmani
Priitahtliku Päästeseltsi vabatahtlikke –
Vahur Ivask ja Sven Rumvolt.
Tänu teie oskustele ja teadmistele
piirkonna metsadest ning panustatud ajale
kustutustöödel suudeti piir panna AlamPedja looduskaitseala rabapõlengule.
Suur tänu kõigile abistajatele!
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Kultuur ja vaba aeg
Põltsamaa kultuurikeskus
1.09 kell 18 Kino, kohvik; Kinobussi töötuba, animafilm
„Väike draakon ja kokosaurus“ ja mängufilm „Seltsimees laps.“
28.09 kell 15 Rahvusvahelise eakate päeva kontsert, Sirje ja
Väino Puura.
Pajusi rahvamaja
21.09 kell 19.00 Lendteatri etendus.
16.09 kell 12Tanulintide maalimise õpituba. Registreerimine ja
lisainfo. janne.vaabla@poltsamaa.ee.
Puurmani rahvamaja
2.09 kell 15 Kino lastele „Timm Thaler ehk müüdud naer“.
19.09 kell 19 Puurmani lossis Hedvig Hansoni soolokontsert
„Kohtumised“.
Põltsamaa raamatukogu
24.09 kell 17.30 Kirjandusklubi. Suvelugemise pärlid.
Kesk-Eesti kunstigalerii pART
1.08–14.09 Marita Lumi rändav ehtenäitus DŽUNGEL.
14.09 kell 18 Näituse pidulik lõpetamine kandleseeliku muusikaga
autori poolt.
15.09 kell 16 Meeta Eliise Veigeli isikunäituse RAIESMIK avamine.
Pajusi ait-kuivati
07.09 kell 19 Kontsert. Esinevad Lõõtspillipoisid.
Sport
02.09 kell 11 FitGames’i 2018 VII etapp Põltsamaa kunstmuruväljakul. Info elmo@personaaltreening.ee
23.09 Superkrossi KV 9. etapp Piiroja rallikrossirajal. Info Kaido
Soolepp tel 527 9964.
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

MTÜ Puurmani Priitahtlik
Päästeselts õnnitleb

VAHUR
IVASK

50

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Vilja Roots 03.08
Jüri Lugus 11.08
Anne Kaus 11.08

Helbe Pung 11.08
Virve Etulaid 22.08
Leo Tõnson 25.08
Arvi Kink 27.08

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
LENI JÕEMAA
VALVE LINDPERE
EGO VESIROOS
MAGDA VAASNA
EEVI KÜTT		
MATI SEPP
AARE KALLAS
AINO TAEL		
VALLI VILLIK
LILIA PALLO
EVY HÄRMSALU
ANASTASSIA KUZMINA

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

09.01.1929 - 28.06.2018
13.11.1924 - 03.07.2018
08.05.1965 - 09.07.2018
28.05.1928 - 13.07.2018
16.07.1939 - 17.07.2018
04.02.1943 - 22.07.2018
14.02.1944 - 23.07.2018
27.01.1927 - 27.07.2018
02.02.1941 - 29.07.2018
15.10.1931 - 30.07.2018
12.07.1945 - 31.07.2018
04.02.1930 - 31.07.2018

Kuningamäe küla
Puduküla
Nurga küla
Põltsamaa linn
Rõstla küla
Põltsamaa linn
Lustivere küla
Väike-Kamari küla
Neamurme küla
Põltsamaa linn
Võisiku küla
Lahavere küla

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

Sündinud Põltsamaa vallas
SOFIA SUSI
MISELLA MAUER
VICTORIA ALLIKSAAR
SEBASTIAN SARAPUU
ELISABETH KUUSK
ANETTE KÕRVITS
MARKO SÕMERA
KARINA KRASMAN
REMI VANNUS
STIAN-BRAIEN STÜF
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