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Volikogu kinnitas Põltsamaa valla arengukava Vallavalitsuse töötajad

tutvusid valla ettevõtetega

Unistada tuleb suurelt,
kuid selleks, et unistused
täituksid, peab olema
plaan. Põltsamaa vallal on
unistus ehk valla visioon
aastani 2040 ning selleni
jõudmiseks plaan ehk
arengukava.
Põltsamaa vallavolikogu
kinnitas arengukava ja selle lisad oktoobrikuu volikogu istungil. Arengukava
annab meile suunised nii
valla juhtimise kohta kui
ka
valdkondadepõhiselt
ja
-üleselt. Seega on meil
nüüd olemas ühine kokkulepe koos seatud eesmärkide ja tegevusplaaniga,
millest nii volikogu, komisjonid, vallavalitsus kui ka
allasutused oma otsustes ja
tegevustes juhinduda saavad.
Arengukava on üles ehitatud valdkondade põhjal
järgmiselt: juhtimine, elukeskkond (keskkond ja taristu), haridus, noorsootöö,
kultuur ja vaba aeg, sport
ja liikumisharrastus, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, ettevõtluskeskkond
ning turism. Iga valdkonna
all on välja toodud sellega
seotud probleemid, eesmärgid ja tegevused koos
soovitavate tulemustega.
Tegevuste täitmise eest
jäävad vastutama eelkõige
valdkondade spetsialistid
koostöös volikogu komisjonidega ehk arengukava
on vallavalitsusele ja volikogule kui raamistik ja
tööplaan.
Põltsamaa valla arengukava 2040 seab üldisteks
eesmärkideks tagada piirkonnas:
• arenev ja uuendustele
avatud, soodne ettevõtluskeskkond ja -kliima,
• elanikke ja organisatsioone toetavate kvaliteetsete teenustega kõrgelt hinnatud elupaik,

Põltsamaa valla arengukava käidi tutvustamas ning teemade üle arutlemas valla erinevates
kohtades. Pilt Põltsamaa linna arutelust. 				
Foto Taimi Rao.

• ajaloolise keskuse oskuslik ja läbimõeldud
kujundamine rahvusvaheliseks külastuskohaks,
kus pakutakse atraktiivseid turismiteenuseid ja
-tooteid ning korraldatakse tunnusüritusi.
Sellest tulenevalt on püstitatud eesmärkide täitmiseks oluline toetada
infrastruktuuri ja teenuste
arendamist ning mitmekesistamist ja tagada positiivne maine. Oluline
on tegeleda süsteemselt
ja terviklikult piirkonna
turundamisega ning planeeringute abil kavandada
sobilikud ja valikuid pakkuvad elamu- ja ettevõtluskrundid. Infrastruktuuri
arendamisel on tähelepanu
avalike hoonete ajakohastamisel, teede ja tänavate

korrastamisel, kergliiklusteede ja puhketaristu rajamisel, internetiühenduse
parandamisel jpm. Teenuste fookuses on haridusvõrgu korrastamine, kultuuriteenuste optimeerimine,
spordi- ja vaba aja veetmise
võimaluste mitmekesistamine ning sotsiaalteenuste
kvaliteedi tõus jm. Väheneva elanike arvu ja ressursside juures on oluline tagada
efektiivne juhtimine ning
optimeerida juhtimiskulusid.
Lisaks on arengukavas
kokku lepitud, millised on
meie
väärtushinnangud
teenuste pakkumisel, valla
elu arendamisel ja juhtimisel. Peame oluliseks olla
teile kõigile usaldusväärseteks partneriteks, kes on
avatud uutele mõtetele ja
valmis koostööks. Me jul-
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valikustamise perioodil valiti rahvahääletuse
tulemusel välja visiooni sõnastus: “Põltsamaa
vald 2040 on arenev ja uuendustele avatud, soodsa ettevõtluskliimaga, kõrgelt hinnatud elupaik Kesk-Eestis,
mille ajalooline keskus on oskuslikult kujundatud turismi sihtkoht ning tuntud kui sildade, parkide ja rooside
piirkond.“

geme unistada suurelt ning
otsuste tegemisel lähtume
pikaaegsetest plaanidest.
Arengukava on elav dokument, mis täieneb ja areneb
nii nagu elu meie ümber.
Ehk mitte miski ei ole lõplikult lukus ja ettepanekuid
valla eesmärkide, tegevuste ja arengukava kohta võivad kõik alati teha. Arengukava koos selle lisaks
oleva eelarvestrateegiaga
vaadatakse üldjuhul üle
üks kord aastas ning siis
tehakse sinna parandused
ja täiendused. Seega antakse igal aastal hinnang, kui
hästi on Põltsamaa valla
plaani ellu viidud ning iga
2–3 aasta tagant korraldatakse rahuloluküsitlused.
Täname kõiki, kes valla
elu arengu kavandamisele
kaasa mõtlesid ning tunneme siirast heameelt, et teid
oli nii palju ja et te olite nii
aktiivsed!
Kristi Klaos

arengu ja planeerimisosakonna juhataja

Karro Külanurm
abivallavanem

Pajusi mõisa vanadel hoonetel on tänu Lembit Paali
ettevõtlikkusele lootus uuele elule.
Põltsamaa vallavalitsuse töötajad külastasid 19. oktoobril Põltsamaa valla ettevõtjaid. Külastati Puurmani
põllumajandusühistut, mis pakub tööd 56 inimesele,
olles seega piirkonna suurim tööandja. Põllumajandusettevõte tegeleb põhiliselt piimakarja pidamise, sööda
varumise ja vilja kasvatamisega. Puit-Profiil AS-is näidati külalistele viimase aja suuremaid investeeringuid.
Tööandjana soovitakse siin pakkuda konkurentsivõimelist töötasu ning tegeleda puidutöötlemisega ajakohasel
tasemel. Pajusis näitas volikogu liige Lembit Paal renoveeritavaid ja juba valminud mõisakompleksi kuuluvaid
hooneid, räägiti Paalakalda OÜ plaanidest, külastati
Pajusi ABF-i, Loopre-Lepiku ratsatalu, Pajusi külamaja,
ait-kuivatit ning heideti pilk ka Kütimäe kalmistule ning
sealmail üksikuna seisvale koolimajale.
Varasemalt on kohtutud Palmako AS-i, OÜ-ga Eesti
Killustik ja AS E-Piim Tootmisega. Sarnaseid, valla erinevates paikades toimuvaga tutvumise väljasõite on
plaanis korraldada iga kuu. Ettevõtja – anna märku, kui
ootad vallavalitsuse delegatsiooni endale külla.
Põltsamaa vallavalitsus tänab kõiki lahkeid võõrustajaid!
Taimi Rao

Põltsamaa valla eelarvestrateegia sunnib valikuid tegema
Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse
2019–2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos ning
on üks osa Põltsamaa valla
arengukavast.
Strateegia
koostatakse arengukavas
plaanitud tegevuste elluviimiseks. See annab ülevaate
valla finantsseisust täna ja
tulevikus ning on aluseks
rahalistele otsustele valla
arengu kavandamisel.
Põltsamaa valla kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mis moodustab tuludest ligikaudu

poole. Perioodil 2011–2017
on inimeste sissetulekute
kasv olnud protsendi võrra
kiirem kui Eestis keskmiselt
ehk umbes 8% aastas, kuid
keskmine brutosissetulek
vallas jääb Eesti keskmisele
alla ca 140 euroga.
Strateegiaperioodil ületavad tulud kulusid küll igal
aastal, kuid positiivne tulem on saavutatav vaid kulude kokkuhoiuga, et katta
võetud laenukohustusi ja
teha investeeringuid. Euroopa Liidu toetuste rahastamisperiood on peagi lõp-

pemas ja on väga oluline, et
me suudaks maksimaalselt
toetusrahasid
piirkonna
vajalikeks investeeringuteks ja majanduse elavdamiseks kaasata. Selleks on
aga vajalik tagada omafinantseerimise
võimekus
ja teha valikuid eelkõige
toetusrahadega objektide
osas.
Strateegiaperioodil
teeb vald Põltsamaa linna ning Põltsamaa, Pajusi
ja Puurmani valla ühinemislepingus kokkulepitud
investeeringuid erinevate
toetusmeetmete ja omava-

hendite arvelt. Tulenevalt
ühinemislepingust on investeeringute maht väga
suur. Perioodil on investeeringuid kokku üle 9 miljoni
euro, millest olulisema osa
moodustavad majandus-,
elamu-kommunaalmajanduse ning haridusvaldkonna objektid.
2018. aasta suuremahulised investeeringud tõstavad valla netovõlakoormuse 50%-ni, lähenedes
seega maksimummäärale
ehk 60%-ni. Laenude tagasimaksed aastas on peaae-

gu 1 miljon eurot, mis on
eelarvele väga koormav.
Suurest laenukoormusest
tingitud iga-aastased tagasimaksed ei ole selliselt
jätkates jõukohased ning
vajaks kulude kokkuhoidu. Põltsamaa valla eelarve
on tundlik väliskeskkonnast tulenevatele muutustele. Tulude võimalikule
vähenemisele, tulenevalt
majanduslangusest või vananevast rahvastikust tingitud maksumaksjate arvu
kahanemisest on tarvilik
reageerida põhitegevuse

kulude kokkuhoiu või planeeritud investeeringutest
loobumisega. Suure laenukoormuse tõttu omab mõju
ka intressimäärade tõus.
Täispika eelarvestrateegiaga saab tutvuda valla
kodulehel Põltsamaa valla
arengukava lisas.
Piret Nõmmiksaar
rahandusosakonna juhataja
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Tunnustatud ettevõtete seast pooled tegutsevad
Põltsamaa vallas

Vast remonditud Pajusi maanteel saavad inimesed jalgu puhata
sellisel pingil. 			
Foto Taimi Rao.

Pinkidest Põltsamaa linnas
Lehelugejad on mitmel korral küsinud, kas ja
millal hakatakse paigaldama lisaks pinke Põltsamaa linna. Mitme siinse elaniku sõnul on jalakäijatel puhkamiseks kohti linnas napilt.
Põltsamaa vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi rääkis lühidalt, millised on
kavatsused lisaistekohtade paigaldamise suhtes:
„Lähiajal paigaldame ühe pingi Selveri ja Puhu
risti vahelisele lõigule. Alates kevadest plaanime
üle linna paigaldada samuti mitmeid pinke. Arvestame inimeste loomulikke liikumisteid. Proovime
arvestada pikkade vahemaade puhul, et vahepeal
oleks võimalus puhkuseks. Iga pingi paigaldamisega kaasnevad lisatööd. Nimelt tuleb valmistada pingile sobiv alus ja paigaldada sinna juurde
ka prügikast. Rajatised peavad olema võimalikult
kindlad ja vastupidavad. Lisaks peame juba eelnevalt mõtlema pinkide ümbruse hooldusele, et oleks
juba varemalt korraldatud prügikastide tühjendamine ning see ei segaks haljasalade või teede hooldust. Kui me kõike läbi ei mõtle, võib rõõm uuest
istumiskohast jääda üürikeseks.“
Täname kommentaari eest ja jääme ootama
Põltsamaa linnapilti lisanduvaid pinke.
PVL

Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus tunnustas 4. oktoobril Jõgeva kultuurikeskuses maakonna
tublimaid ettevõtjaid. Kaheksast tunnustuse pälvinust neli tegutseb Põltsamaa vallas.
Põltsamaa piirkonna parim ettevõte on Puit-Profiil
AS, mille tegevusvaldkond
on liimpuidust akna- ja
uksedetailide
toorikute
tootmine. Ettevõte pakub
tööd 107 inimesele ning on
piirkonna üks suurimaid
tööandjaid. Töötajasõbraliku ettevõtte tiitliga pärjati Vilbel OÜ, mille põhitegevusala on täispuitmööbli
tootmine ja müümine. Tänapäeval, kui töötajasõbralikkus mõjutab oluliselt
ettevõtte konkurentsivõimet tööturul, on see vägagi
märkimisväärne tunnustus. Vilbel OÜ töötajad räägivad, et ettevõte võimaldab konkurentsivõimelist
palka ning paindlikku tööaega.
Jõgevamaa aasta investeerija on Eesti Killustik,
mille põhitegevuseks on
ehitusmaavarade kaevandamine, täitematerjalide
tootmine ja müük. Põltsamaa vallas Rõstla karjääris asuvasse killustiku
purustamise ja sõelumise
kompleksi on investeeri-

Fotol vasakult, esimeses reas: Raul Taul (Valmeco AS), Janno Hinno (Wise Bros OÜ), Anastasia
Sokolova (Wise Bros OÜ), Aleksei Männiste (Birger OÜ), Sigrid Saar (Puit-Profiil AS) ja Lembit
Paal (Paalakalda OÜ).
Vasakult, ülemises reas: Rauno Lehtla (Juta & Kaido OÜ), Andres Männart (Eesti Killustik OÜ),
Jõgeva vallavanem Aare Olgo, Mustvee vallavanem Jüri Morozov ja Põltsamaa vallavanem
Margus Möldri. Kuna Vilbel OÜ ning Peipsi Kalatööstus OÜ ei saanud ettevõtjate tunnustusüritusel
osaleda, siis ei ole neid ka ühispildil. Foto Liina Laurikainen.

tud enam kui miljon eurot.
Aasta turismitegija tiitli
sai Paalakalda OÜ, kes
on aktiivselt panustanud
piirkonna arengusse ja positiivse kuvandi loomisse.
Ettevõtte poolt on taastatud ja renoveeritud mitmed Pajusi mõisa kompleksi kuuluvad hooned.
Põltsamaa abivallavanem
Karro Külanurme sõnul
tasub piirkonna ettevõtja-

te üle uhke olla, sest lisaks
tunnustatutele oli nominentidena Põltsamaa vallast veel üles seatud Transplanet OÜ, Keskest Ehitus
OÜ, Adavere Agro AS,
Igamehe Pubi OÜ, Palmako AS, Pähklinäpp OÜ ja
Meemeistrid OÜ.
Tunnustusüritusele said
kutse kõik kandidaadid,
kes esitati perioodil 20.08–
13.09.2018 ning läbisid

vastavuskontrolli.
Need
kandidaadid seati üles ka
rahvahääletusele, saadud
hääli võtsid otsuse langetamisel arvesse komisjoni
liikmed. 5-liikmelise komisjoni moodustasid SA
JAEK, Jõgevamaa Koostöökoja ning Põltsamaa,
Jõgeva ja Mustvee valdade
esindajad.
PVL

Parim klassijuhataja töötab Põltsamaa ühisgümnaasiumis
14. oktoobril pärjati aasta
klassijuhataja tiitliga „Aasta õpetaja 2018” galal Põltsamaa ühisgümnaasiumi
õpetaja Kadi-Ly Jaansalu.
Häid ja tunnustavaid
sõnu on lapsevanemad
selle sündmuse valguses
jaganud kõikidele PÜG-i
õpetajatele, kuid eriti suurt
rõõmu teeb, et selline tiitel omistati just Kadi-Lyle.
Kolleegide sõnul on see
tunnustus täpselt õiges kohas. Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja
Riina Valdmets ütleb, et
selliseid asju, millega Kadi-Ly Jaansalu hakkama ei
saa, ei olegi olemas!
Jagame seda suurt rõõmu
ning oleme väga uhked, et
aasta parima klassijuhataja
tiitel toodi Põltsamaa ühisgümnaasiumisse.
Teame, et õpetajaamet on
raske ning selles on palju
salapära. Eriti selles, mis
puudutab heaks õpetajaks
olemist. Palusime aasta
klassijuhatajal pisut avaldada neid saladusi, mis selle auväärse tiitli saamisele
kaasa on aidanud.
Nii mõnigi mudilane
unistab sellest, et olla suu-

rena õpetaja. Kuidas kasvada heaks õpetajaks?
Just nimelt kasvada saabki
heaks õpetajaks, sest õpetajatöös on kogemusel ja iseenese kasvatamisel heaks
õpetajaks suur roll. Meenutades oma esimest tööaastat ja võrreldes seda, kes
ma olin siis ja olen praegu,
on nende kahe mina vahel
vaks vahet. Tööaastad on
andnud juurde palju kogemusi just suhtlemises, mis
on õpetanud, kuidas läheneda erinevatele õpilastele
ja kuidas suhelda lapsevanematega. Ma arvan, et
heaks õpetajaks olemisel
peab olema tasakaal nõudlikkuse ja sõbralikkuse vahel paigas, võrdselt ühte ja
teist. Mida ma kindlasti ise
hindan inimestes ja mida
tahan õpilastele edasi anda,
on oskus võtta asju huumoriga. Natuke nalja peab ikka
igas tunnis olema. Natuke
nalja, mõni lõbusam ülesanne ja siis sinna juurde
tõsisemat tööd. Veel peab
hea õpetaja kindlasti lapsi kuulama ja andma neile
võimaluse oma arvamuse
avaldamiseks, kuid tuleb
kokku leppida, et arvamus

peab olema ikka põhjendatud, mitte niisama öeldud.
Hea õpetaja ei pea kartma
ise eksida, ta tunnistab
oma eksimust, vabandab
ja annab sellega mõista, et
eksimine on inimlik. Hea
õpetaja annab konstruktiivset tagasisidet ja annab
õpilastele võimaluse nende
vigadest õppida. Loomulikult on ka mõningad inimese head omadused, mis
toetavad heaks õpetajaks
kasvamist ja olemist. Need
on täpsus, korrektsus, kohusetundlikkus,
organiseerimisvõime, hea kohanemisvõime, paindlikkus,
tolerantsus. Ekstravertne
temperament tuleb samuti
kasuks, sa pead armastama
inimestega suhtlemist ja
olema avatud uutele ideedele.
Nii nagu parim toit sünnib armastusega, on kõige
viljakam töö see, mis on
tehtud rõõmuga. Milline
on sinu töörõõmu retsept?
Minu töörõõmu retsept
on selline: ette planeeritud
töönädal, põhjalik ettevalmistus tunniks, võrdses
koguses energiat ja huumorimeelt, põnevaid ülesan-

deid, sinna sekka vahvaid
jutuajamisi lastega, mõnusad vestlused heade kolleegidega, toetav juhtkond,
teotahtelised õpilased ja
lapsevanemad.
Selleks, et endast head
välja anda, peab olema
igal inimesel kuskil tugi
ja tagala, võimalus ennast
laadida. Mis on sinu n-ö
akupank, ilma milleta sa
ei saa?
Minu akupank on pere,
muusika, hea kirjandus
ja kvaliteetsed telesaated,
eriti südamelähedane on
briti huumor. Oma lähedastega üritan, niipalju kui
töö võimaldab, koos olla
ja tegutseda, püüan aastas
mitu korda külastada oma
armsat ema ja vanaema
kodukandis
Valgamaal.
Muusikat armastan kuulata, aga veelgi rohkem ise
laulda. Olen koorilauluga
tõsisemalt tegelenud juba
üle 20 aasta, laulnud Valga kammerkooris ja Tartu
ülikooli
kammerkooris.
Nüüd laulan EELK Põltsamaa koguduse segakooris
ja kultuurikeskuse segaansamblis. Kahel korral nädalas on mul seega tööpäeva

Õpetaja Kadi-Ly Jaansalu läheneb oma rollile tihti läbi huumoriprisma.

lõppedes võimalus liituda
kahe vahva seltskonnaga ning teha koos kaunist
muusikat. Saan elada koorilauljale omast seltsielu:
ühisüritused, esinemised,
koorilaagrid, vahvad kontserdireisid Eestisse ja välismaale, laulupäevad, laulu-

peod, osalemine kohalikel
kultuurielu
sündmustel.
See kõik ka võtab energiat
ja aega, aga annab võrratult
rohkem elule juurde.
Taimi Rao

Põltsamaa Valla Leht

Nr 11 November 2018

3

Toimus Adavere kaupluse planeeringu avalik arutelu
Kauplusega seotud Tallinna mnt 2, 4 ja 6 ning
Kooli tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 1.–21.
september. Planeeringust
huvitatud isik on Põltsamaa Majandusühistu, kelle eesmärgiks on olemasoleva ja amortiseerunud
kauplusehoone uuendamine ja laiendamine ning
sinna parkla ja juurdepääsu rajamine. Planeeringu
tegemiseks on koostatud
muinsuskaitse eritingimused ja lähipiirkonna liiklusanalüüs, kuna ala paikneb
riigi põhimaantee nr 2 ja
Circle K Eesti AS Adavere
tankla naabruses. Planeeringu on kooskõlastanud
maanteeamet, maa-amet,
keskkonnaamet, terviseamet, päästeamet, muinsuskaitseamet, Elektrilevi
ja Telia Eesti.
Avaliku väljapaneku ajal
juhtis keskkonnaamet tähelepanu, et parkla projekteerimisel oleks tagatud
Adavere mõisapargi puude seisundi säilimine ja
ehitustöödega ei kahjustataks puude juuri. AS Adavere Agro, Tallinna mnt 8
omanik, oli arvamusel, et
juurdepääs planeeringualale tuleb lahendada Kooli tn kaudu, mitte Circle
K Adavere tankla kaudu.
Planeeringulahendus, kus
Tallinna mnt 8 tanklast sõidetakse maanteele ja sissevälja planeeringuala parklasse, tekitab täiendavaid
ohtlikke olukordi ja sellise
lahendusega ei nõustuta.
Planeeringu avalik arutelu toimus 2. oktoobril
Adavere põhikooli saalis.
Arutelul osales ligikaudu
30 kohalikku inimest, kes
olid huvitatud kaasarääkimisest kaupluse allesjäämise suhtes, et asulat ei
tabaks hääbumine. Lisaks
olid kohal planeerijad Tartu
Arhitektuuribüroost.
Adavere alevik on Põltsamaa valla üks suuremaid
asumeid ja kauplus on seal

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
15. istung 18. oktoobril 2018.
Istung toimus Lustivere kultuurimajas.
Istungil osales 21 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 19 punkti.

Arutelu tekitav planeeringuala. 				

oluline. Coop Põltsamaa
Majandusühistu tegevjuht
Jüri Männiksaar rääkis, et
olemasolev kauplusehoone
tuleks lammutada ja asemele ehitada uus hoone,
lisaks parkla. Koosoleku
peamine arutelu toimus
liikluskorralduse lahendamise ümber. Juurdepääs
planeeringualale on kõige
keerulisem osa liikluse tõttu Tallinna-Tartu maanteel
ja läbi tankla planeeringuala parklasse sõitvate ja
sealt väljuvate sõidukite
tõttu. Probleemne on ka
Tallinna-Tartu maanteelt
Tartu suunas vasakpöörde
tegemine Kooli tänavale,
mis on lubatud, kuid tekitab vasakpööret ootava
auto taha autorongi, sest
puudub vasakpöörderada.
Hannes Alusalu, Adavere Agro tegevjuht, rääkis,
et peab kaupluse rajamist
oluliseks, kuid planeeringulahendus ei ole neile vastuvõetav. Adavere
Agro on sundsituatsioonis,
pääs kaupluse parklasse
toimuks läbi tankla tankimisala, mis ei ole kooskõlas nende ja Cirkle K Eesti
AS-i rendilepinguga. Tankla tankurite vahele ei mahu
majandusühistu kaupluse
parklasse suunduv tran-

siitliiklus, lisaks ohtlik ala
kaupluse parklasse sisse- ja
väljasõidu- ning maanteele
väljasõidukohas. Adavere jalakäijate tunneli ehitusega 2014. aastal oleks
pidanud Kooli tänava ja
maantee ristmiku liikluslahendus võimaldama teha
vasakpööret Kooli tänavale eraldi rajalt, kuid siis ei
pööratud sellele piisavat
tähelepanu.
Jüri Männiksaar selgitas:
„Kui sissesõidu võimalus
kaupluse juurde jääks ainult Kooli tänava kaudu,
tuleks riigimaantee ja Kooli tänavu ristmikule välja
ehitada
vasakpöörderada Tallinna suunalt Kooli
tänavale pöörata soovivate sõidukite jaoks. See aga
tähendaks Coopile äriliselt
liialt kulukat lahendust,
kui peaks riigimaanteele rajatavat aeglustusraja
ehitamist rahastama. Kui
kaupluse juurde pääseb
nii tankla kui Kooli tänava kaudu, saaks niisugusel
moel liiklust hajutada.“
Üks
arutelul
osaleja
arvas, et jalakäijatele tuleks
lahendada kaupluse juurde pääsemine teisiti, sest
ülekäigurada on tema hinnangul kavandatud kõige
liiklusohtlikumasse kohta.

Foto Taimi Rao.

Maanteeamet soovib, et
sõidukid ei pääseks kaupluse parklast otse tankla
kinnistule.
Vastupidises
suunas liikumine tuli lahendada selliselt, et tankla
juurest kaupluse parklasse
pööramine kulgeks võimalikult suure kaarena, mis
sunniks juhti väga tähelepanelikult tanklast kaupluse suunas liikuma, nähes
nii ka paremini jalgsi liikujaid.
Osaleja tegi ettepaneku
laiendada planeeringuala
edelaosa sisse- ja väljasõitu Tallinna suunas, et see
muutuks avaramaks ja
mugavamaks. Maanteeameti kogemusel on kitsam ja ebamugavam liikluslahendus rahustavam
ning ohutum. Arutati planeeringualale juurdepääsuvarianti ka Tallinna tn
10 parklast ja tanklahoonest ida poolt. 16. oktoobril toimus selle planeeringu küsimustes täiendav
töökoosolek, kus arutati alternatiivseid liikluskorralduse variante. Planeeringu
koostamine ning parima
planeeringulahenduse otsimine jätkub.
Anti Annus
planeeringuspetsialist

1. Kuulati SA JAEK arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialisti Maiu Veltbachi ülevaadet Jõgevamaa
arengustrateegia 2035+ valmimisest.
2. Kehtestati Kursi kalmistu kasutamise eeskiri.
3. Kehtestati Kütimäe kalmistu kasutamise eeskiri.
4. Kehtestati Põltsamaa linna kalmistu kasutamise eeskiri.
5. Võeti vastu Põltsamaa valla jäätmekava 2018–2023.
6. Kehtestati Põltsamaa valla jäätmehoolduseeskiri.
7. Määrati Puurmani aleviku kaugküttepiirkond.
8. Võeti vastu Põltsamaa valla arengukava 2040.
9. Anti nõusolek hanke „Jõuluvalgustusdekoratsioonide rentimine, paigaldamine ja mahavõtmine Põltsamaa
linnas 2018–2020“ korraldamiseks.
10. Anti nõusolek hanke „Põltsamaa linna Lossi tänava
rekonstrueerimine lõigus Silla tänav – linna piir“ korraldamiseks.
11. Algatati Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
12. Otsustati lõpetada Vägari küla Teeääre katastriüksuse
detailplaneeringu koostamine.
13. Kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse uus struktuur
ja teenistuskohtade koosseis.
14. Otsustati koormata Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa
valla munitsipaalomandis oleva tootmismaa sihtotstarbega Kooli tee 5 kinnistut (katastritunnus 57302:002:0067,
registriosa nr 1815635) isikliku kasutusõigusega tähtajatult.
15. Otsustati võõrandada Põltsamaa Vallavara OÜ-le
otsustuskorras tasuta Põltsamaa vallale kuuluv Biotiigi
kinnistu (katastriüksuse tunnus 57301:003:0093, registriosa nr 2522635, jäätmehoidla maa 100%, pindala 19637
m²) ja Oja pumbamaja kinnistu (katastriüksuse tunnus
57301:003:0096, registriosa nr 2587935, tootmismaa 100%,
pindala 75 m²) asukohaga Kalana küla Põltsamaa vald.
16. Kuulati informatsioon Põltsamaa valla 2018. aasta
eelarve täitmise ja reservfondi kasutuse kohta seisuga
30.09.2018.
17. Kuulati volikogu hariduskomisjoni esimehe Olev
Tederi ülevaadet komisjoni tegevusest.
18. Kuulati volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe Jaak Kase ülevaadet komisjoni tegevusest.
19. Kuulati ära vallavanem Margus Möldri informatsioon
vallavalitsuse tegemiste kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. novembril
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

Alustati Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamisega

Üldplaneering on ruumiline plaan, mille eesmärk
on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Igal
omavalitsusel peab olema
kehtiv üldplaneering, mida
ettenägelikum ja läbimõeldum see on, seda sujuvam
on piirkonna arendus-, planeerimis- ja ehitustegevus.
Üldplaneering ei ole arengukava, kus kavandatakse tegevused konkreetsele
ajaperioodile, vaid tingimuste loomine arengukava
koostamiseks. Arengukava
peab olema kooskõlas üldplaneeringuga.
Põltsamaa valla ühinenud endiste omavalitsuste

üldplaneeringud on enamikus ajale jalgu jäänud
(neist kaks kehtivad alates
1998. aastast, kolmas 1999.
aastast) ning seega on tänane planeerimis- ja ehitustegevus vallas mõnevõrra
raskendatud.
Põltsamaa
Vallavolikogu otsustas oktoobrikuu volikogu istungil üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise
hindamise algatamise.
Põltsamaa valla uuest
üldplaneeringust
peab
saama vallale sisukas raamdokument, et kujundada vallast hästi toimiv
elu- ja arenduskeskkond.
Üldplaneeringu eesmärk
on kavandada valla ruu-

miline areng, arvestades
muuhulgas loodus- ja kultuurikeskkonnaga ning erinevate kitsenduste ja avaliku arvamusega.
Valla üldplaneering on
aluseks detailplaneeringute, maakorralduslike tööde
ja projekteerimistööde tegemisel ning annab suunised ja juhised ehitustingimuste täitmiseks vastavalt
maasihtotstarbele. Seega
hakkab üldplaneering senisest enam reguleerima ehitustegevust vallas.

Teemad, mis üldplaneeringuga paika pannakse ja täpsustatakse:
* veekogu kaldaga seotud

rajatiste ja ehitiste ehitustingimused, ehituskeeluvööndid, supelrandade asukohad
ja kallasraja avalikud juurdepääsutingimused;
* miljööväärtuslike, puhke-, virgestus- ja rohealade
määramine, sh kõrgendatud
avaliku huviga metsad;
* ettevõtlus- ja tööstusalade
määramine;
* väärtuslike põllumajandusmaade piirid, nende kaitse- ja kasutustingimused;
* maardlatega seotud kitsendused;
* tingimused detailplaneeringute koostamiseks ja ehitusprojekteerimiseks;
* maakasutuse juhtotstarve.

Üldplaneeringu koostamisega kaasneb keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on
keskkonnamõjudega arvestamine ja keskkonnakaitse
tagamine.
Üldplaneeringu
koostamist koordineerib planeeringuspetsialist
Anti
Annus koos moodustatud
meeskonnaga, mis koosneb peamiselt arengu- ja
planeerimis- ning majandusosakonna
inimestest.
Üldplaneeringut
aitab
koostada hanke tulemusel välja valitud partner
Skepast&Puhkim OÜ, kellel
on pikaaegne planeeringute

koostamise kogemus. Leping töövõtjaga on sõlmitud
ning lepingu järgi on üldplaneeringu kehtestamise
tähtajaks planeeritud juuni
2021.
Valla ruumilise planeerimise protsess on pikk ja töömahukas, vajalik on saavutada kokkulepped erinevate
osapooltega. Olge aktiivsed
planeeringu
koostamisel
osalema, sest mida rohkem
on kaasamõtlejaid ja -rääkijaid, seda parem saab üldplaneeringu sisu!
Kristi Klaos
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja
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Jätkub möödasõidualade ehitamine
Pikknurme-Puurmani lõigul

Maanteeamet jätkab riigitee
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa-Põltsamaa-Tartu lõigul
2+1 möödasõidualade ehitamist km-tel 142,2–146,9 asuval
Pikknurme-Puurmani
lõigul.
Tee-ehitustööde
tegemiseks on sõlmitud leping Nordeconi AS-iga. Lepingu järgi
alustatakse
ehitustöödega
2018. aasta novembris ja kokku on tööde tegemiseks aega
12 kuud. Tööde lõpptähtaeg
on eeldatavasti 2019. aasta
detsember.
Tööd toimuvad 4,7 km teelõigul, kuhu ehitatakse piirdega eraldatud lõigud: kaks
2+1 möödasõidulõiku pikkusega 1,4 km ja 1,4 km ning
nende vahel 0,7 km pikkune

1+1 sõiduradadega lõik.
Sõiduraja laius kaherealisel
osal on 3,5 + 3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja
servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud
teepeenar.
Olemasolev tee rekonstrueeritakse, 1+1 muldkehale
ehitatakse mulde laiendused
lisaraja tarbeks ja paigaldatakse metallist karptalast
keskpiire. Kohaliku liikluse
ühendamiseks olemasoleva
teedevõrgustikuga ja teeäärsetele kinnistutele juurdepääsu tagamiseks ehitatakse
uued juurdepääsuteed ja
tagasipöördekohad.
Liiklusmüra tõkestamiseks ehitatakse müratõkkeseinad ja

müravallid ja ulukite teele
sattumise vältimiseks paigaldatakse teelõigule ulukitara
koos ulukite läbipääsude
ning tagasihüppekohtadega.
Tee-ehitustööde ajal on
pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja
olemasolu. Remondiobjekti
piires piiratakse sõidukiirust
50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla
kuni 2 km, üle 5-minutilisi
seisakuid ei ole ette näha ja
ühistransport sõidab tavapäraselt.
Ehitustööde ajal tagatakse
juurdepääs kinnistutele ja
kui ehitustööde käigus selgub, et juurdepääs on vaja
mõneks ajaks sulgeda, siis
teavitatakse eelnevalt kinnis-

tuomanikke.
Maanteeameti tellimusel
valmis 2017. aastal riigitee
2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa- Põltsamaa-Tartu lõigul
esimene 2+1 möödasõiduala
km-tel 131,0–135,1 asuv
Annikvere-Neanurme
ja
käesoleva aasta novembris saab valmis km-tel
160,7–168,1 asuv ValmaotsaKärevere 2+1 möödasõiduala. Projekteerimisel on
veel km-tel 170,0–174,1 asuv
Kärevere-Kardla teelõik ja
km-tel 135,7–141,9 Neanurme -Pikknurme teelõik.
Jana Laanemets
maanteeameti lõunaregiooni
ehitusosakond

Põltsamaal asuvad laste mänguväljakud saavad täiendust
Põltsamaa linna rajatakse
lähiajal mitu atraktsiooni ja
täiendatakse juba olemasolevaid mänguväljakuid.
Noortele kaua unistuseks
olnud korralik skate-park
peaks valmima 31. oktoobril. Samuti on plaanis Lille
tänava koolimaja sisehoovi rajada liikumisala, mille
tarbeks osa rahastust saadi
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse “Tervist ja
heaolu toetavate tegevuste“
projektide taotlusvoorust.
Põltsamaa SOS-lasteküla,
heategijate ja Põltsamaa vallavalitsuse koostöös täienes
Põltsamaa linna Kannikese
tänava mänguväljak.
OÜ Saggis annetas Põltsamaa SOS-lastekülale HAGS
Uniplay vähe kasutatud ja
väga heas korras mängulinnaku. Vabatahtlike poolt
anti mänguväljaku elemen-

Põltsamaa SOS-lasteküla, heategijate ja Põltsamaa vallavalitsuse koostöös täienes Põltsamaa
linna Kannikese tänava mänguväljak. 				
Foto Kersti Viggor.
tidele värske ilme. Mängu- sus tänab kõiki, kes linnaku jäämise on tinginud detaiväljaku turvaala rajas ja lin- püstitamisele kaasa aitasid. lide väga pikad tarneajad.
Lähiajal täieneb Lillemet- Vaatamata sellele jagame
naku paigaldas Põltsamaa
valla tellimusel Starshine sa pargi laste mänguväljak rõõmu ja loodame, et järgühe põneva atraktsiooni mise aasta kevad ja suvi on
OÜ.
Mänguväljak on avalikuks võrra ning Põltsamaa linna meie mänguväljakutel rõõkasutamiseks kõikidele las- valmib skate-park noortele. murohked!
tele. Põltsamaa vallavalit- Tööde sügisesesse perioodi
PVL

Liikvel on valeraha!
10. oktoobril sõitis Põltsamaa vallas Võhmanõmme külas Tallinn-Tartu
mnt kõrval oleva talumaja
juurde halli värvi sõiduauto, milles olnud meesterahvas ja naisterahvas palusid
maja perenaiselt juua. Peale vee saamist küsiti vanaproualt, et kas viimane
müüks neile ka kartulit ja
muid aiasaaduseid, et ne-

mad on nõus selle eest tasuma. Talu perenaine ütles
küll, et tema kasvatab ainult enda tarbeks, aga kuna
mees ja naine ei jätnud rahule ja avaldasid soovi, siis
soostus perenaine müüma
kilekotitäie kartulit, sibulat
ja küüslauku. Mees ütles,
et annab koti eest 30 eurot.
Perenaine oli sellega nõus
ja külaline andis perenaise-

le 100-eurose kupüüri ning
väitis, et väiksemat raha ei
ole. Perenaine andis kartuliostjatele sularaha 70 eurot.
Hiljem hakkas perenaine
kahtlema, kas see raha on
ikka õige ja kontrollides
selgus, et tegemist on valerahaga.
Politsei palub, et suhelge
enda lähedastega ja selgitage, et sularaha vastu võttes

tuleb veenduda, et tegemist
ei oleks valerahaga.
Kui kellelgi on sarnaseid juhtumeid esinenud,
siis palume sellest teavitada piirkonnapolitseinik
Ivo Saarelat tel 523 5097,
ivo.saarela@politsei.ee
või helistage politsei lühinumbril 112.
Ivo Saarela
piirkonnapolitseinik
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Valla teated
Vägari küla, Teeääre katastriüksuse
detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu
18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/70 on lõpetatud
Vägari küla Teeääre katastriüksuse detailplaneeringu
koostamine.
Planeering algatati Pajusi Vallavolikogu 31.03.2004
otsusega nr 95 ja huvitatud isikuks oli Pajusi Vallavalitsus. Planeeringualasse kuulus 0,6 ha suurune maaala riigiomandis olevast Teeääre katastriüksusest,
tunnusega 57302:002:0176. Planeeringu eesmärk oli
katastriüksuse jagamine, maa sihtotstarbe määramine ja ehitusõiguse andmine, mille alusel planeeriti
maa-ala võõrandada munitsipaalomandisse.
Planeeringulahendus kooskõlastati ametiasutustes,
kuid enne selle avalikustamist tekkis Pajusi Vallavalitsusel võimalus planeeringuala võõrandada munitsipaalomandisse, planeeringu koostamise üks eesmärk
täitus ja selle koostamine peatus kuni käesoleva ajani. Aidu Lasteaed-Algkooli esmavajaduseks sai hoone
laiendamine, spordiväljaku rajamise plaan jäi tulevikku ja planeeringu edasine koostamine ei olnud enam
oluline. Sellel põhjusel lõpetati detailplaneeringu
koostamine.
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/menetluses-olevad-detailplaneeringud või tööpäevadel
Põltsamaa Vallavalitsuses Lossi tn 9.
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa valla üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine
Vastavalt planeerimisseaduse § 77 lõikele 5 ning
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6 teavitame, et Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega
nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.
Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning planeerimisseaduse § 75
lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamine, mis on
asjakohased ja vajalikud Põltsamaa valla üldplaneeringu eesmärgi saavutamiseks.
Lähtudes planeerimisseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel korraldada keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla
arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.
Algatamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla
veebilehel: www.poltsamaa.ee/et/uldplaneering
või tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses Lossi tn 9
Põltsamaa linn.
Põltsamaa Vallavalitsus

Järgmisest kuust alustab
Põltsamaa Valla Lehes uus rubriik
„Vallaametnik vastab.“
Ootame küsimusi iga kuu 15. kuupäevaks
taimi.rao@poltsamaa.ee või tel 529 8581

Põltsamaa Valla Leht
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Põltsamaa linnas asuva Tõrukese lasteaia renoveerimise plaan
on toonud endaga elava arutelu
Põltsamaa linna mõlemad lasteaiad vajavad renoveerimist. 														

Põltsamaa valla ühinemislepingus ja eelarvestrateegias ootab oma järge Tõrukese lasteaia renoveerimise
projekt ühes esmatasandi
tervisekeskuse ehitamise,
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
Pajusi, Arisvere ja Loopre külades ning Kalanas,
Pikknurme vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamise, Võisiku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise, Puurmani lasteaia Siilipesa soo-

justamise, lossikompleksi
külastuskeskkonna arendamise, tänavavalgustuse rekonstrueerimise, Põltsamaa
ühisgümnaasiumi Lille tn
2 õppehoone ja õpilaskodu renoveerimise, Kamari
järve puhkeala arendamise, Kuningamäe puhkeala
arendamise jt projektidega.
Ühinemislepingus märgitud hinnangulised maksumused investeeringute
elluviimiseks ei ole praegu
enam tõesed, kuna ehitushinnad on läbi teinud suure

Sigrid Saar, üks allkirjade kogumise eestvedajatest,

lapsevanem

„Allkirjadega pöördumist ajendas koostama nii minu kui paljude teiste mure valla jätkusuutlikkuse pärast. Põltsamaa valla arengukava ja eelarvestrateegia on tegelikult ju kõigile valla
kodulehelt kättesaadavad. Eelarvestrateegia juurde kuuluvast
investeeringute tabelist võime lugeda planeeritavate investeerimismahtude kohta ja valla eelarve olukorrast üldiselt.
Meie vallas on väga mitmeid asutusi ning valdkondi, mis ootavad investeeringuid. Praegune eelarvestrateegia näitab aga,
et lasteaia Tõruke renoveerimine suurendaks laenukoormust
nii palju, et järgmised 5 või võib-olla isegi 10 aastat puudub
vallal omafinantseerimise võimekus ning kõik investeeringud
tuleks teha laenuvahendite arvelt või siis üldse tegemata jätta.
See oleks väga koormav ning seaks tõsise kahtluse alla valla jätkusuutlikkuse.
Kindlasti tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole mingil moel Tõrukese lasteaia vastase aktsiooniga. Eesmärk on viidata hoopis
sellele, et neid vahendeid, mis on praegu renoveerimisprojektile planeeritud, võiks ja saaks palju paremini kasutada. Lasteaia Tõruke renoveerimisprojekt ei ole täielik. On tehtud palju
kärpeid ja sealt puudub näiteks inventar. Milleks investeerida
sellises mahus poolikusse lahendusse?
Allakirjutanute ettepanek oleks ühendada kaks lasteaeda. Ehitada üks uus ning ajakohase planeeringuga hoone, mis oleks
tänapäevaste võimalustega. Selline lahendus võimaldaks säästa
majandamiskuludelt ja moodne lasteaed rõõmustaks kindlasti nii lapsi, lapsevanemaid kui õpetajaid. Parimate tulemuste
saamiseks võiks korraldada sel teemal arutelusid ja kaasata
erinevaid huvigruppe. Kindlasti tuleks see ettepanek kirjutada
ka numbrite keeles, kuid see jääb juba vastavate spetsialistide
pädevusse.“

Helje Tamme, Põltsamaa lasteaia Tõruke direktor:
„Olen üsna kindel, et enamik meie valla elanikke ei tea, milliseks on kujunenud Tõrukese lasteaia hoone praegune olukord.
Eelmisel kütteperioodil toimus süsteemis kokku seitse avariid,
kusjuures viimasel korral ähvardasid küttefirma esindajad kütmise lõpetada, kui me ei leia üles, kus lekkimine toimub. Nii me
siis otsime ikka ja jälle lekkekohti ning lõikame välja torujuppe,
mis on nii roostes, et pudenevad käte vahelt. Nüüd käib meil
juba kaks nädalat veetrassi hädapärane parandamine laste rühmades ja pesuköögis. Nimetada tuleks veel fassaadilt suvaliselt
ja ootamatult pudenevaid vähemaid ja suuremaid krohvitükke,
puuduvat ventilatsiooni ja külmi põrandaid ning seinu – hoone
on n-ö väsinud.
Tean oma kogemustest, et vana hoone renoveerimine on keeruline ja tihti ka ettearvamatu, sest olen koos abikaasaga ehitanud oma kodu üles väga vanast, osaliselt vundamendita majast
– sai kena ja tunduvalt odavam kui päris uue ehitamine. Lasteaia puhul on mastaabid teised, kuid asi ei anna enam oodata.
Samuti on praeguseks tehtud kõik ettevalmistustööd, kulutatud
aega ja raha projekteerimisele. Loomulikult on vahendeid alati
ja igal pool puudu, kuid nii rikkad me ka pole, et loobuda riigi
poolt eraldatud toetusest suuruses 363 630 eurot. Peame ühes-

tõusu, ka ei saa arvestada
kõikide lepingus toodud
lisafinantseerimise allikatega. Põltsamaa vallavalitsus
ja Põltsamaa vallavolikogu
peavad tuginema oma otsustes ühinemislepingule
ning
eelarvestrateegiale,
kus eesootavate suuremate investeeringute suhtes
tuleb rahapuuduse tõttu
hakata valikuid tegema.
Tõrukese lasteaia rekonstrueerimine kavandati 2018.
aasta eelarvesse 2,1 miljoni
euroga. 18. oktoobril lõppe-

nud hanke tulemusena näeme, et pakkumused jäid 3,1
ja 3,8 miljoni euro piiridesse. Seega on selle projekti
kallinemine olnud 1–1,7
miljonit eurot. Toetusraha
selleks on 363 000 eurot ehk
ca 10%.
Septembrikuu teisest poolest alates kuni oktoobri
esimeste nädalateni koguti aktiivsete vallaelanike eestvedamisel allkirju
Põltsamaa vallavolikogule
edastatavale pöördumisele. Pöördumisega tehakse

koos mõtlema sellele, kust vahendeid juurde saada, kui ehitus
esialgsest plaanist kallimaks osutub.
Paljud on minu käest küsinud, et mida arvan, kas vana lasteaia
renoveerimine või uus. Olen vastanud ja teen seda ka praegu:
kui uue ehitus olnuks päevakorras siis, kui mõlemad linna lasteaiahooned veel normaalselt toimisid, oleks selleks aega olnud,
kuid nüüd on teisiti. Lisaksin veel, et uue ehitamise korral on
arutletud selle üle, kas võiks ehk kasutada kontsessioonilepingut, mis tähendab maakeeli järelmaksuga ehitamist. Leitakse
eraettevõtja, kes maja valmis ehitab ning seda siis vallale rendib. Peame aga mõtlema ka sellele, et eraettevõtja kui rendile
andja soovib ja peab ka kasumit saama. Rentimiseks kulub nii
aega, mil hoone ükskord valla omandisse saab, ja raha, mis on
koormaks 30-40 aastaks. Võib-olla peab siis juba jälle hakkama
uut ehitama?

TIIA KAERAMAA, Mari lasteaia direktor:
„Lasteaedade tuleviku teemal Põltsamaa linnas oleks mõistlik
korraldada koostöös erinevate huvi- ja osapooltega ühine arutelu. Ühe uue suure lasteaia rajamise otsustamisel peaks enne lähtuma mitmest põhimõttelisest küsimusest. Näiteks, milline saab
üldse olema valla hariduskorraldus lasteaedade valdkonnas
(linna lasteaedades on rühmad lapsi täis/ja järjekorras, samas
linnast väljas on lasteaiarühmades alatäituvus ja ruumide alakasutus)? Milline on laste sündivuse prognoos linnas ja linnast
väljas? Kuidas korraldatakse erilist tuge vajavate laste toetamine? Ja nii edasi.
Mari lasteaia juhina saan öelda, et 45-aastane paraja suurusega, omanäoline, toredate traditsioonidega ja suure ühtekuuluvustundega maja ootab esmaeelistusena siiski oma maja renoveerimist.“

Sirge Averjanov, allakirjutanu,
Mari lasteaias käiva lapse ema.
“Mulle meeldib ühe lasteaia mõte Põltsamaa linnas. See peaks
olema piisavalt suur, kuhu kõik linna lapsed ära mahuks, loomulikult – kui kohti jätkub, saaks siia käia ka teiste piirkondade lapsed. Oluline on ka asukoht, kus lasteaed olema hakkaks.
Oma lapsele lasteaia valikul sai määravaks tegelikult see, et
lasteaed on kesklinnas ja kodule lähedal. Tõruke jäi minu jaoks
kaugeks. Arvan, et Põltsamaa-suguses väikelinnas ei pea olema
kahte lasteaeda, see aitaks oluliselt kokku hoida majandamis- ja
tööjõukuludelt.“

ANNELY SÄÄSK, Tõrukese lapsevanem,
hoolekogu liige,
„Minu käest ei ole ühe ja uue lasteaia ehitamise jaoks keegi toetust küsinud, olen ainult kuulnud, et allkirjade kogumine käib.
See on kogukonna probleem, see ei ole ainult Tõrukeses või Maris käivate laste ja nende vanemate mure. Mõlemad Põltsamaa
linna lasteaiad on vanad ja mõlemaga tuleks tegeleda. Kuskilt
tuleb ju renoveerimistega peale hakata. Tõrukese lahendus peab
tulema kiirkorras, kuna kõik Tõrukese lasteaia probleemid tiksuvad iga päev meil kuklas. Kas allkirjade kogujatel, volinikel
või vallavalitsusel on olemas plaan juhuks, kui tuleb päevapealt

volikogule ettepanek loobuda Tõrukese lasteaia renoveerimisest ja algatada
selle asemel uue, tänapäeva nõuetele vastava ühise lasteaia planeerimine,
kuhu mahuks nii Tõrukese
kui Mari lasteaia lapsed.
Allakirjutanud ei ole nõus
Tõrukese lasteaia renoveerimisega, kui sellest kannatavad teised piirkonna
lasteaiad ja valla üldine
areng. Pöördumises avaldatakse muret valla rahalise olukorra suhtes, viida-

Fotod Taimi Rao.

tes eelarvestrateegiale, kus
on öeldud, et 2018. aasta
suured investeeringud tõstavad valla võlakoormuse
üle 50 protsendi, lähenedes
lubatud maksimummäärale. Nüüdseks on enam kui
250 allkirjaga pöördumine
vallavolikogule üle antud.
Kuna tegu on rahvaalgatusega, mis puudutab paljusid inimesi, siis küsisime
kommentaari
allkirjade
kogumise eestvedajatelt ja
asjaosalistelt.
PVL

erakorraliselt evakueerida 170 last? Just see oht kummitab meie
lasteaia lapsevanemaid iga päev, kuna Tõrukese küttesüsteem
on täielikult amortiseerunud ja võib iga hetk lakata töötamast.
Uue lasteaia valmimiseks ei ole mingit tähtaega, ei ole projektigi. Mis me seni teeme? Uue lasteaia teemal on ainult spekulatsioonid ja üksikute inimeste arvamusavaldused. Ei ole teada, kas see tuleb ja kunas see tuleb. Mina arvan, et lasteaedade
ühendamise teema Põltsamaa linnas on praegu küsitav – selle
otsustamiseks tuleks korraldada avalik küsitlus ja anda võimalus kaasa rääkimiseks kõikidele kogukonna liikmetele. Praegu,
mulle tundub, et tahetakse tekitada olukorda, kus võidab see,
kes kõige kõvemini karjub.“

margus möldri, Põltsamaa vallavanem
„Oleme vallavalitsuses arutanud erinevaid võimalusi parima
tulemuse saavutamiseks. Kuna ehitushinnad on märgatavalt
tõusnud ning vallal puudub finantsvõimekus järgmisel aastal
Tõrukese lasteaia rekonstrueerimistööde alustamiseks, oleme
kaalunud ka uue lasteaia ehitamist, mis rahuldaks kogu linna
vajadusi. Sellise lahenduse edasi arendamisel peab palju eeltööd
tegema, sest hoone asukoht, maksumus ja võimalik ajakava vajavad selgitamist. Uue lasteaia ehitamise kasuks räägib teistelt
omavalitsusjuhtidelt saadud kogemus, mis ütleb selgesõnaliselt,
et uue hoone ehitamisel on tagatud mõistlik ruumiprogramm,
hea ehituskvaliteet ja energiatõhusus.
Enne volikogu otsuse vastuvõtmist, teeme kindlasti ka rahvakoosoleku, et põhjalikult selgitada valla finantsvõimekust
lähiaastatel, samuti ka ühinemislepingust tulenevaid kohustusi
teiste projektide rahastamisel ning kuulame vallakodanike seisukohti. Vallavolikogu ja -valitsus peavad looma eeldused perede
võrdseks kohtlemiseks kogu valla piires, mis tähendab ka teiste
lasteaedade tänapäevaseks muutmist. Üks või teine stsenaarium
vajab välist tuge, sest ilma riigipoolse või poliitilise toeta me
väga suuri projekte ellu viia ei suuda.
Tõrukese lasteaia seisukord on vallavalitsusele teada ja me
arvestame ka sellega, et erakorraliselt tuleb asenduspindadele
paigutada kõik lasteaia lapsed. Selleks kasutame neid pindasid,
mida planeerisime kasutada rekonstrueerimistööde ajal. Põltsamaa vallavalitsus hoolib oma inimestest ja me otsime alati parima võimaliku lahenduse probleemide lahendamiseks ning vaatame oma tegevusega pikemalt ette.”

ANDRES VÄÄN,

Põltsamaa vallavolikogu esimees

„Ma küsin, mida allkirjade kogujad soovitavad teha ülejäänud
valla lasteaedadega ja mida siis ette võtta ühinemislepinguga?
Allkirjade küsimisel on edastatud infot valikuliselt ja lahmivalt.
Koalitsioon võtab otsuse vastu siis, kui selleks on olemas piisavalt informatsiooni, ja seda valla kui terviku huvidest lähtuvalt.“

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri ettepanekul korraldatakse avalik arutelu 6. novembril kell 18 Põltsamaa kultuurikeskuses, et põhjalikult selgitada valla finantsvõimekust lähiaastatel, samuti ka ühinemislepingust tulenevaid kohustusi teiste
projektide rahastamisel ning kuulata vallakodanike seisukohti.

Põltsamaa Valla Leht
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Pisikesed vallakodanikud

Septembrikuu viimastel päevadel toimus Põltsamaa Vallavalitsuse vastuvõtt esimesel poolaastal sündinud beebidele. Kutse said 53
beebit, sealhulgas üks paar kaksikuid. Vastuvõtt pisikestele ilmakodanikele korraldati PÜG-i aulas. Pidulikule lusikatseremooniale
järgnes vanemate vaba vestlusring kohvi- ja koogilauas. Palju õnne kõikidele pisikestele vallakodanikele ja nende vanematele!
												
Foto Taimi Rao.
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Kingitus loomadele

12. oktoobril saatis Põltsamaa lasteaed Tõruke kaks alusetäit
kõrvitsaid Tallinna loomaaia poole teele. Lasteaia õppealajuhataja
sõnul on loomaaiale kõrvitsaid saadetud juba 4 aastat. „Esimesel
kolmel aastal jagasime kevadel kõrvitsaseemneid, lapsed said
rühmades seemned mulda pista ja siis juba tärganud taimekese
koju viia. Lastel on koos perega olnud väga põnev kõrvitsate
sirgumist jälgida,“ räägib Merje Tuhkur. Lasteaiapere on rõõmus,
et sügiseti kogutakse ühiselt valminud saak ning saadetakse
see loomaaia asukate poole teele. Südamelähedaseks saanud
kõrvitsate kogumise traditsiooni lubatakse jätkata ka järgnevatel
aastatel.
Foto Merje Tuhkur.

Õpetajate
päev

Õpetajate päeval toimus tunnustamisüritus kõikidele Põltsamaa valla koolide õpetajatele.
Põltsamaa vallavalitsus tunnustas teenekaid ja silmapaistvaid pedagooge, kes õpetavad meie
lapsi nii lasteaedades kui koolides. Pildil võtab tänukirja vastu Põltsamaa lasteaia Tõruke
õpetaja Reet Orumaa.
Foto Taimi Rao.

1. klasside õpilased
Palamusel
16. oktoobril külastasid Põltsamaa valla esimesed klassid Palamuse O. Lutsu
kihelkonnamuuseumi. Ühises koolitunnis õpiti kirjutama nii krihvli kui sulepeaga.
					
Foto Riina Valdmets.

Lossikompleksi ideekonkurss on lõppenud
SA Põltsamaa Lossi ja
Parkide Arendus koostöös
Põltsamaa Vallavalitsusega
korraldasid ideekonkursi
eesmärgiga leida uuenduslikke ideid Põltsamaa lossikompleksi arendamiseks ja
külastajatele uute elamuste
pakkumiseks.
Esitatud ideed olid omanäolised. Pakuti välja muististe säilitamist julgete, modernsete lahenduste toel,
võlvkeldritesse
peidetud
spaad, mis koosneks hubastest veesilmadest keset
nn pärisajalugu, tegevuskeskuse mõtet, arvati, et
võiks olla lossi õllekoda ja
lossi oma õlu, leib, maiustused, gruppide toitlustamine
ning selgemalt turistidele
suunatud tegevused. Pakuti välja muuseumi, konverentsisaali ja näitusekeskuse ideed, kus oleks võimalik

kasutada personaalset multimeediagiidi ja teisi kõrgtehnoloogilisi
lahendusi.
Pakuti välja ka varemete
konserveerimist ning üritusteks rakendamist.
Põltsamaa vallavalitsus
hindas esitatud ideid ning
otsustas auhinnad anda
järgmiselt:
I koht: Egle Oja poolt
esitatud ideekavand, mis oli
põhjalikult läbimõeldud ja
-töötatud. Kavand hõlmas
nii arhitektuurset osa kui
ka pakkus erinevaid ideid
teenustega sisustamiseks.
Lahendused olid Eesti ja
lähiriikidega võrreldes eristuvad ja uudsed. Auhinnafond 500 eurot.
II koht: Monika Reimanni poolt esitatud ideekavand, mille osas oli tehtud
põhjalik ettevalmistus ja töö
ning pakutud oli erinevaid

ideid teenuste arendamiseks, sh piirkonnas laiemalt.
Auhinnafond 300 eurot.
III koht: Käty Olupi
poolt välja pakutud idee oli
uuenduslik ja eristuv. Auhinnafond 200 eurot.
Eriauhind: Maria Alneki poolt oli koostatud arhitektuurne kavand, mis oli
mõne aasta tagune magistritöö ning kus on ära tehtud
väga suur uurimistöö, analüüs ning arhidektuuriline
lahendus on väga omanäoline.
Järgmiste tegevustena on
vajalik ideid edasi arendada
ning püüda leida vahendeid nende teostamiseks.
Täname konkursil osalejaid: Egle Oja, Monika Reimann, Helve Veerla, Maria
Alnek, Käty Olup ja Põltsamaa Kunstikool.
PVL

Lossikompleks ootab oma aega. 					

Foto Taimi Rao.
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Kodulugu

Põltsamaa linnus ja mis selles nii erilist on
Hiljuti toimus taas põnev
konkurss, mille kaudu
otsiti uusi ideid Põltsamaa
linnuse kasutamiseks. Eks
ole meil mure oma linnuse
pärast suur, ütleb ju muinsuskaitseseaduse § 16 „Mälestise ja muinsuskaitsealal
paikneva ehitise omaniku
ja valdaja kohustused” (1),
et mälestise omanik või
valdaja vastutab mälestise
säilimise eest.

Ehk on siis praegu sobiv aeg midagi ka linnusest
endast rääkida. Kõigepealt
mõisted – mis on linnus ja
mis on loss. Oleme harjunud
ikka suurte majade kohta
„loss” ütlema, laenuna saksakeelsest sõnast Schloss.
Põltsamaa on eelkõige linnus – kaitseehitis tulirelvade-eelsest ajast, meie linnuse
kohta ei pea isegi ütlema,
et see on vaid varemed. Ei
ole, ringmüür on tervikuna
olemas, selle ümber on vallikraav. Nii, nagu on linnused Narvas, Kuressaares,
Paides, Viljandis, Vastseliinas, on Põltsamaalgi linnus.
Turismist rääkides on Eestis
juba üksjagu aastaid olemas
koostöövõrgustik just linnuste arendajate vahel.
Parim tekst meie linnuse ehituslooga tutvumiseks
kõigile põhjalikuma huviga
lugejaile on leitav muinsuskaitseameti kodulehelt
kultuurimälestiste riiklikust
registrist (register.muinas.
ee).
See on legendaarse
kunstiajaloolase Villem Raami „Jooni Põltsamaa linnuse
ehitusloost ja kujunemisest
lossiks“, mis põhineb väliuuringutel ning 1590, 1599
ja 1682 linnuses tehtud inventuuridel. Järgnev jutt kujutabki endast eelkõige noppeid sellest, 116 lehekülge
pikast tööst. Mõnele piisab
paarikümnest
leheküljest,
kes tahaks aga teada, kus oli
köök ja kus magasid teenijad,
kuidas hoonet köeti jne, neile
soovitame raamatut „Põltsamaa ilust ja inimestest“.
Keda huvitavad linnuses
toimunud väljakaevamised,
sellele on parima kokkuvõtte koostanud Andres Tvauri
ja lugeda saab seda kogumikust „Põltsamaa lossi sees ja
ümber“. Mõlemad raamatud
on ilmunud sarjas „Põltsamaa muuseumi toimetised“.
Kivilinnust hakkas Saksa
ordu Põltsamaa jõele ehitama 1272. aastal. Hiljemalt
sellest ajast alates peaks
Suure silla kohas jõgi olema
olnud üles paisutatud, oli ju
vaja kindlustada vallikraavis
ühtlane veetase. Põltsamaal
on tegemist ringmüürkastelliga – see on ca 100 x 100
meetrit pika kivimüüriga
ümbritsetud
tugipunkt,
kuhu võis koonduda ja kus
kaitstud olla suurem Saksa
ordu väeüksus. Samas oli see
koht, kuhu piirkonnast naturaalmaksud kokku koguda.
Ehitajateks võisid olla
tsistertslaste
mungaordu
ilmikvennad ja ehitise eeskujuks Vana-Rooma piirilin-

Põltsamaa linnus, selle müüride vahel konvendihoone ehk toona juba loss, taamal üle jõe
Uue-Põltsamaa mõis. Riedel, 1800.

Konvendihoone peakorruse tornikamber, võimalik kuningas Magnuse
eluruum, asus nende ukseaukude taga, seinas küttesüsteemi avaused,
paremalt läheb müüritrepp ülemisele korrusele.

Foto 2017 Põltsamaa muuseum.

nused: ruudukujuline, ilma
tornideta, kahel vastasküljel
väravad (üks on praeguse
kiriku peauks ja teine värav
on muuseumi ja restorani
vahel). Sarnasust Vana-Rooma limes-iga (limes on piir,
ka piirilinnus) on märganud
ka maailmas rohkem näinud
välisturistid. Selline linnus
niivõrd kaugel põhjas!
Praegu on näha müüris õlakõrgusel paiknevate
kandiliste talaaukude rida
– sinna toetusid kaitsekäigu
põranda talad ja vaid pisut
kõrgemal neist aukudest lõppes kivimüür, laskeavadega
puurinnatis tõstis linnuse
välispiirde kuni viie meetri
kõrguseks. Juba sama inimpõlve jooksul ehitati ringmüür kõrgemaks – algupäraselt 8 m kõrgusel olnud joon
on müüris praegugi selgelt
eristatav, kuigi mõnevõrra
madalamal, sest kultuurikiht
on matnud enda alla umbes
kaks meetrit müüri alaosast.
14. sajandil ehitati idanurka konvendihoone, mis alles
vähem kui neljasaja aasta
eest hakkas tasapisi lossiks
muutuma, st teisenema suureks uhkeks esindushooneks ja elumajaks. Restorani
kohal on keskajal olnud ka
esindushoone, mille Villem
Raam nimetas asukoha järgi
põhjamajaks. 1980. aastatel
ehitatud restoran jäljendab
mingil määral kunagi olnut,
sama kehtib ka muuseumihoone kohta – uksed ning

piluaknad on endistes kohtades ning katus ulatub ringmüüri ülaservani.
Villem Raam esitab mitmel korral andmeid ja detaile, mille poolest Põltsamaa
linnus on ainulaadne ja harukordne. Näiteks ringmüüri ümbermõõdu – 437 meetrit – poolest on Põltsamaa
linnus suurim kõigist Eesti ja
Läti ala keskaegsetest linnustest. Lintsirgeteks kihtideks
ühtlustatud kiviladu (sirged
maakivide read müüri teises
ehitusjärgus) pärineb VanaRooma ehitistest ja on Vana-Liivimaal täiesti erandlik.
Soklimüüri paksus 270 cm
on silmapaistvalt suur ning
Eestis on sellega ligilähedaselt võrdne üksnes Kuressaare piiskopilinnuse laagerkastelli (13. saj) müüri paksus.
Kaitsekäigu põrandaks oli
müüripealne, 2,5 meetri laiuse müüri peal võiks olla päris
julge kõndida. Välisküljel oli
laskepiludega puurinnatis,
mis toetus ulgtaladele. Selline mašikuliist tuletatud
konstruktsioon on Eestis
ainulaadne, võimalik, et hiljem on umbes sama meetodit
kasutatud Padisel. See mašikulii-sõna on võib-olla pisut
keeruline, mõte on selles, et
kõrgemal asuv seina osa ulatub müürist kaugemale väljapoole, Põltsamaal on sellest
praegu tõesti ainult põrandatalade augud näha.
Edela- ja loodemüüril on
tellistest laskeavadega rin-

natis, mis on samuti Eestis
haruldane. Rinnatises on
vaheldumisi suured ja väikesed laskeavad. Kui nüüd
vaadata neid pakse sirgeid
müüre ja neis leiduvaid auke
ja kujutleda, et igast august
vaatab välja mingi relv,
väiksematest vibunool või
musketitoru,
suurematest
lendavad
kõrvulukustava
pauguga välja suurtükikuulid ... Ei kasvanud linnuse lähistel ka mingeid puid nagu
praegu, ei ka tema sees ega
ümber, eriti aga müüridel.
Ka teisel pool vallikraavi
kallastel ei saanud puid olla,
vaenlasel olnuks ju hea puude taha varjuda. Puude mahavõtmine linnuse ümbert
on ajalooliselt vägagi põhjendatud ning avaks ühtlasi
vaateid sellele harukordsele
ehitisele.
Loodevärav
praeguse
muuseumi ja restorani vahel
polnud lihtsalt telliskaarega auk seinas nagu praegu.
Sellel oli omapärane ja Liivimaal harva esinev kaitsesüsteem. Värava sulges seestpoolt riivpalk, väljaspool oli
nelinurkne eesvärav kuni
vallikraavini. Eesvärava edelaküljes asus väike jalgvärav.
Pärast ringmüüri kõrgendamist ehitati väravasse müüritrepp (on praegu pisut näha),
mida mööda pääses eesvärava kaitsekäigule. Kraavipoolses otsas oli eesvärav
enne sillapeani jõudmist võllil liikuva kaitsekilbiga suletav. Praegu kasutatavat, edelaväravat, siin kirjeldama ei
hakka. See rajati 17. sajandil,
oli eriti keeruline rajatis diagonaalis üle vallikraavi ja järel pole tast nagunii midagi.
Kirdeseinas oli keskajal
190 cm lai ja välisküljel tellistest portaaliraamistusega
jalgvärav, kuhu palkriiviga
varustatud uks võis vastu lenge kindlalt sulguda.
See värav paikneb restorani
välisuksest vasakul, linna
pool. Võimalik, et see oli ainus tervena säilinud linnusevärav Eesti tellisgootikas.
Rõhk sõnal „oli“ – oli veel
1970. aastatel. Mis tast sai?
Värava eesmärgiks võis olla
operatiivsete vasturünnakute võimaldamine, suure vä-

rava piirajate seljataha pääsemine. Üks väike värav on
nähtav ka õuel esinemislava
tagaseinas, lava varjab küll
tema alumise poole. Ja kui
juba pilk lavale heita, siis on
seal näha linnuse kolm suurimat laskeava.
Tornidest, millest praegu
midagi näha pole, ei hakka
siinkohal muud ütlema, kui
et selliseid oli neli. Jätkuvalt
on alles kunagine suurtükitorn, see on praeguse kiriku
altariruum. Torni alumise
korruse kohal oli viis laskeava. Tornis oli pikk müüritrepp, mille poolel kõrgusel
oli maastikule suunatud üksik laskeava. Kiriku ehitamisel müüriti laskeavad kinni.
Torn paikneb muldkehandil
ehk bastionil, selle juurest
lähtusid madalad, siseküljel
paega vooderdatud vallid,
mis nähtavasti olid seostatud
vana parhammüüriga (põhimüürist madalam eesmüür
vallikraavi kaldal), mille
varjus oli võimalik liikuda,
et linnusepiirajat erinevatest
kohtadest tulistada või üllatusrünnakuid teha.
Konvendihoone – neljatiivaline ca 38 meetri laiune
hoone massiivse nurgatorni
ja pikkade saalidega – ehitati vastu ringmüüri. Kagutiib
näib olevat selle vanim osa.
Järgmisena ehitati väravatiiva (edelatiiva) alumine osa
ja loodetiiva väliskülg. Nii
kujunes väiksem ringmüürkastell, mida saanuks kaitsta, kui suurem kastell oleks
vallutatud.
Konvendihoone kuju, eelkõige tema tiibade sümmeetrilisuse järgi pakub Villem
Raam hoone ehitamise ajaks
aastaid 1320–1350. Ehitis on
ka väga sarnane 1330 ehitatud Riia konvendihoonega.
Villem Raam: „Põltsamaal
pole seniste andmete kohaselt täisarvulist konventi (12
ordurüütlit) kunagi olnud,
kuid seda võimalust nähtavasti arvestati. Arvesse võis
tulla ka vajadus paigutada
Põltsamaale kui majanduslikult ning strateegiliselt
olulisse linnusesse tavalisest
arvukamalt ametnikke ning
sõjapealikke. Siia koondus
valdav osa ümbruskonnas
laekuvatest naturaalmaksudest ja ilmselt koondati siia
ka need, kes olid kohustatud osalema sõjaretkedes või
olid kaugemalt rüütliväkke
värvatud.“
Järgmiseks ehitati edelasein täiskõrguseni ja siis
hakati neid seinu seespool
majadeks ehitama. Kohe planeeriti valvetorn, mida sai
ka redupaigana kasutada,
tema alumine korrus oli veel
16. sajandil umbselt suletud
ruum, kuhu pääses vaid kitsa müüritrepi kaudu. Torni
sügavkeldrit ei kasutatud
mitte vanglana, nagu me filmide järgi võiksime arvata,
vaid kergesti riknevate toiduainete (liha) hoidmiseks.
Kogu
konvendihoone
alumine korrus oli maapealne, praegu näib ta keldrina
sajandite jooksul lisandunud
2–3 meetri paksuse kultuuri-

kihi, varisenud müüride ja
viimasel ajal juurde toodud
sõelmete ning liiva tõttu.
Samal põhjusel mõjub konvendihoone peavärav ülimadalana. Kuid vaadakem
seda lähemalt. Saksamaa
14. sajandi keskpaiga tellisgootikale omased petiknišid (pikergused süvendid
seinas kahel pool väravat),
neist kirjutab Villem Raam:
„Fassaadikaunistustest väärib mainimist veel niššide
kolmikkaareline
lõpetus,
mis Vana-Liivimaal esineb
kõnesoleval kujul (kitsa terava keskkaarega) ainult
Riia toomis, kuid ka PõhjaSaksa tsistertslaste juures.
Vaieldamatult on Põltsamaa
fassaadi dekoratsioon kogu
Vana-Liivimaa
ehitusloos
ainuesinevaks ning ainuüksi
juba seetõttu tõsist kunstiajaloolist tähelepanu vääriv.“
Konvendihoone siseõuepoolsel küljel oli kõigil korrustel galeriitaoline ringtee,
millest pääses teistele korrustele ning kõigisse ruumidesse. 1682. a varaloendist
selgub, et 17. sajandi algul,
kui ruumide vahele tehti
uksed anfilaadse (uksed tubade otsaseintes keskel kõik
ühel joonel, nagu enamasti
mõisahoonetes näeme) süsteemi järgi ning püstitati
ka hulgaliselt vaheseinu, et
oleks rohkem väikseid ruume, asendati ka keskaegne
puust ringtee uue, mitmekorruselise, paest ning tellistest laotud võlvgaleriiga.
See galerii tõmmati nn jossi
ja trossiga maha 1981. aastal
kindlas usus, et kohe ehitatakse ta uuesti üles.
Paljud ainulaadsed ja
huvipakkuvad arhitektuurilised detailid on Põltsamaa linnuses päästmatult
lõhutud. Süüdlaseks pole
selle juures mitte ainult
sõda, 1941. a põlemine, tihti on ikka renoveerija see,
kes mingil põhjusel, näiteks teadmatusest, millegi
väärtusliku
korvamatult
ära rikub. Loodame, et meie
linnuses ei hävine enam
miski ei looduse ega inimese tegevuse tõttu. Tihti on
külastaja, eriti välismaalase
esimene küsimus: „Kas siin
midagi ehedat (algupärast,
originaalset) ka alles on?“
Päris hea on vastata, et meil
on peaaegu kõik algupärane,
ehe ja aus.
Lõpetuseks veel kord
sõna Villem Raamile: „Põltsamaa ringmüürlinnus on
sündinud mitmete erinevate
arengutendentside ajendusel ning moodustab sellisena
harva esinevalt rikkaliku,
ootamatult monumentaalsena mõjuva ja originaalse
sünteesi.“
Villem Raami 1981. a paiku
koostatud teksti „Jooni Põltsamaa
linnuse ehitusloost ja kujunemisest lossiks“ põhjal kirjutas
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Sportlik Adavere kutsub trenni!

Uno Naissoo 90. sünniaastapäeva tähistamine

Adavere põhikooli juures
on head võimalused tegelemaks kooliväliselt spordiga. MTÜ Põltsamaa Valla
Spordiklubi Tervis korraldab kooli saalis ja väliväljakutel erinevaid treeninguid
nii algajatele kui edasijõudnutele. Kooli võimlas on
suurepärased võimalused
ka tennise mängimiseks.
Soovi korral tuleb mänguaeg eelnevalt Väino Treimaniga kokku leppida tel 523
5305.
PVL

Enne miinuskraade tehakse uisutrenni rulluiskudel.

Adavere põhikooli võimlas toimuvad
järgmised treeningud:
ESMASPÄEV			
13.15–14.30 5–9 a uisutrenn		
15.15–16.45 8–14 a uisutrenn
17.00–18.30 12–16 a ÜKE trenn
19.00–20.30 saalihoki		

Väino Treiman
Väino Treiman
Väino Treiman
Priit Piirak

TEISIPÄEV			
15.15–16.45 8–14 a uisutrenn
16.45–18.00 algajate uisutrenn
18.00–19.00 ringtreening		
19.00–20.30 meeste võrkpall		

Väino Treiman
Väino Treiman
Eliise Saska
Anti Kivimägi

KOLMAPÄEV			
13.15–14.30 5–9 a uisutrenn		
16.00–17.00 ujumine Põltsamaal
19.00–20.30 korvpall		

Väino Treiman
Väino Treiman
Alar Klaar

NELJAPÄEV			
16.45–18.15 12–16 a ÜKE trenn
19.00–20.15 lauatennis		

Väino Treiman
Väino Treiman

REEDE			
15.15–16.45 8–14 a uisutrenn
17.00–18.30 1–16 a ÜKE trenn
19.00–20.30 korvpall		

Väino Treiman
Väino Treiman
Alar Klaar

PÜHAPÄEV			
12.00–13.15 algajate uisutrenn

Väino Treiman

Kontaktid:
Alar Klaar
Eliise Saska
Väino Treiman

Tel 522 6048
Tel 5341 9004
Tel 523 5305

29. detsembril kell 19
Põltsamaa kultuurikeskuses

u
õht
Kab
are
e
Pileti hinna sees suupisted,
vahuvein, kohv ja kook.

Foto Väino Treiman.

AVATUD BAAR

Piletid müügil alates 8. oktoobrist Põltsamaa kultuurikeskuses
Info: tel 776 2270 www.kultuurikeskus.eu

Käesoleva aasta kevadel, 25. märtsil, möödus 90 aastat armastatud helilooja ja hinnatud instrumentalisti Uno Naissoo sünnist. Helilooja sünniaastapäeva tähistamiseks korraldab MTÜ Jõgevamaa segakoor U. Naissoo loomingul
põhineva kontsertõhtu. Kontserdil kõlavad autori levilaulud nii solistide kui erinevate ansamblite esituses. Kavast
ei puudu ka eesti rahva südamesse lauldud laulud filmist
“Viimne reliikvia”. Kontsertõhtul esinevad Põltsamaa
ühisgümnaasiumi, Põltsamaa muusikakooli ja Põltsamaa
kultuurikeskuse kollektiivid ning solistid. Soliste saadab
bänd Kuningamäe Kontsert Reigo Tõnissoni juhtimisel.
Kontsertõhtut konfereerib õhtujuht Artur Raidmets.
Uno Naissoo loomingulise pärandi austajad on oodatud
10. novembril kell 18.00 Põltsamaa kultuurikeskusesse
kontsertõhtule “Iial ei muutu võõraiks me”.
Merle Nisu

Kui Põltsamaa vallas on Sinu kodu…
Kas maja- või südamemõttes.
Tule, ennast me hulka sisse kirjuta!
Nii maksutulu kaasa võttes.
Oma kodukoha arengut virgutad.
Kui Põltsamaa vallas on Sinu kodu,
majas või südames, mõtetes…
Tule, ennast me hulka sisse kirjuta!
Siin, siniseima taeva all tõtates.

MTÜ Jõgevamaa segakoor juhatuse esimees

Põltsamaa vallas toimus
esimene moosikonkurss

Elad Põltsamaa vallas, aga ametlikult ei
ole end põltsamaalaseks registreerinud?
Tule aita üheskoos meiega arendada valla elu- ja
ettevõtluskeskkonda nii, et Põltsamaa vallast saaks
unistuste paik pere- ja tööeluks ning puhkamiseks
ja väärikalt vananemiseks. Selleks registreeri end
valla elanikuks ja panustad maksude tasumise kaudu
otseselt oma kodukoha kooli, lasteaia, teede, tänavate
jm taristu paremaks muutmisesse!
Oma elukoha saab elanik registreerida
vallavalitsuses (Lossi 9, Põltsamaa linn) või Puurmani
teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik).
Registreeri elukoht veebis, kasutades
rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis.
Täpsem info:
Ülle Kirsimägi, rahvastikutoimingute spetsialist
776 8568, 5326 7889
ulle.kirsimagi@poltsamaa.ee

Viru Hotelli

Cabaret
Põltsamaal

Pilet 20.- (kohtade arv piiratud)
Alates 3. detsembrist pilet 25.-

Nr 11 November 2018

Aastalõpupidude formaat ja toimumise kuupäevad
Põltsamaa kultuurikeskuses on olnud aastate jooksul
erinevad. Selle aasta lõpp on täiesti erakordne. Kohale
tuleb revüüteater Starlight Cabaret.
Kolmeosaline lavastus „Forever Young“ kestab vaheaegadega 2,5 tundi, näha saab üle kümne kauni
artisti tantsimas ja kuulda Kalle Seppa, Ira Haaki ja
Kristiina Renserit laulmas. Värvide pillerkaar ja kuulsad laulud loovad aastavahetuse läheduses kindlasti
rõõmsa meeleolu.
Sõbrad, tuttavad ja pered saavad vaatemängu nautida laudade taga. Sündmusele kohaselt on laual vahuvein, suupisted, kohv ja kook. Piletite arv on piiratud
ja osa neist juba müüdud. Piletid on saadaval kultuurikeskuses enne 3. detsembrit hinnaga 20 €, hiljem 25 €.
Tasub kiirustada, et teha kingiks endale ja oma
lähedasele suurepärane aastalõpupidu!
Anželika Valdre
Juhiabi-projektijuht

Foto Taimi Rao.

16. oktoobril toimus Põltsamaa valla esimene moosikonkurss Puurmani Moos 2018. Ürituse korraldasid koostöös
MTÜ Puurmani Eakate Selts ja Puurmani raamatukogu.
Moose maitsti ja hinnati kahes jaos, hommikul raamatukogus ja pärastlõunal rahvamajas. Mekkimiseks olid
moosimeistrid esitanud konkursile 21 keedumoosi. Neist
parimaks tunnistati Urve Sääse valmistatud keedis, mille
koostisosadeks oli porgand, apelsin ja sidrun. Raamatukogus hinnatud moosidest parimaks tunnistati Svetlana Annamaa köögist tulnud keedis. Pildil räägib MTÜ Puurmani
Eakate Seltsi esinaine Maire Noormägi Põltsamaa vallavanemale esitatud töödest.
Taimi Rao

MTÜ Puurmani Eakate Selts tänab
Sügise saabudes on rohkem räägitud meie auväärsetest
inimestest. Septembri teisel pühapäeval tähistasime vanavanemate päeva. Meeldiv oli lastelastelt tervitusi saada.
Oktoobri esimesel päeval tähistatakse rahvusvahelist eakate päeva, et avaldada lugupidamist meie väärikatele inimestele, rääkida vanemaealiste probleemidest ning tunnustada neid tehtud töö eest.
Tänu tasuta transpordile saime meie, MTÜ Puurmani Eakate Seltsi liikmed, osaleda kahel toredal üritusel. 28. septembril sõitsime Jõgevale maakonna eakate päevale. Üritus
oli hästi korraldatud ja kõik osalejad jäid päevaga rahule.
6. oktoobril viis tee meid koguni Tallinnasse, kus toimus
festival „60+”. Fesivalil pakuti eakatele mitmekülgset terviseinformatsiooni ning vaatamist-kuulamist jagus kõigile
osalejatele. Väga meeldiva kontserdi andis Koit Toome,
kelle laulud olid seekord valitud Jaak Joala repertuaarist.
Kolmanda korruse saalis pakkusid silma- ja kõrvailu isetegevuslased paljudest Eestimaa paikadest. Tegemist oli
juba üheksanda festivaliga. Meie osalesime üritusel esimest
korda ja jäime nähtu ja kuulduga väga rahule. Täname bussijuhte Villut ja Indrekut ning Põltsamaa valda transpordi
organiseerimise eest.
Tallinna ürituse lõppedes ütles Reet Linna, kes oli üks
õhtujuhtidest, oma lemmiklause, mis sobib meil kõigil
meelde jätta: „ELAME VEEL!”
Maire Noormägi
MTÜ Puurmani Eakate Seltsi esinaine

Põltsamaa Valla Leht
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Põltsamaa jahiselts tähistas 25 aasta juubelit
29. septembril tähistas
Põltsamaa jahiselts Põltsamaa kultuurikeskuses piduliku koosviibimisega oma
25. sünnipäeva. Sünnipäevapidu rikastas vääriline
programm: külalisi tervitas
Põltsamaa jahisarveansambel, kokku kõlasid klaasid,
esinesid
rahvatantsijad,
prouad parodistid ning
tantsuks mängis ansambel
MaMa.
25 aastat ühistegevust on
pikk aeg. Soov ja tahe olla
osake loodusest on kokku
toonud rohkearvulise sõpruskonna. Võib julgelt väita, et Põltsamaa Jahiselts on
üks valla suurima liikmete
arvuga MTÜ-sid. Liikmete arv on püsinud aastate
vältel stabiilsena paarisaja
ringis. Põltsamaa jahiseltsi juhatuse esimees Peeter
Aruoja räägib, et kui lahkulöömise hetkel oli jahiseltsil
liikmeid 215, siis nüüd on
see arv 170. „Terved pered
on jahindusega seotud ja
õnneks tuleb ka noori peale.
Viimasel ajal on palju noori
liitunud. Jahindus, see on
hobi ja sõpruskond ning
elulaad, mis tihti kestab
põlvest põlve,“ räägib Peeter jahiseltsi igapäevaelust.
Põltsamaa Jahiseltsi raamatupidaja Terje Kiipus
on jahiseltsi tegemistega
seotud olnud seltsi iseseisvumise algusaegadest alates. „Tegelikult ulatub jahimeeste ühistegevuse algus
Põltsamaal juba 70 aasta
taha. 1954. aastal loodi Kalevi Spordiühingu Tartu jahindusklubi juurde Põltsamaa
sektsioon, kolm aastat hiljem otsustati eralduda, kuna
Tartu kogus ainult maksu ja
muud tulu sellest jahimeestele ei olnud. Nii mindi edasi
spordiseltsi Jõud Põltsamaa
jahindus- ja kalandusklubina. 1958. aastal alustasid
jahimehed
jahimajakese
ehitamist ning valmis see
1. augustil 1960. aastal. 1961.
aastal moodustati Jõgeva
rajoon ja sellega koondusid
jahimehed Jõgevale. 1993.
aastal otsustati aga lõplikult
iseseisvuda ning moodustada MTÜ Põltsamaa Jahiselts.
2004. aastast alates ollakse

Coop Panga Põltsamaa piirkonna juht Tiina Tank tutvustas
lihtsaid pangateenuste võimalusi Coop Konsumi poes.
Foto Taimi Rao.

Jahimehel metsas õnnestub pauku harva teha, seega on tähtis roll laskeharjutustel.

Foto Põltsamaa Jahimeeste Seltsi albumist.

Selline meene anti jahimeeste poolt tänuks seltsi
esimeestele, kes on olnud, kes on ja kes on alati abiks olnud.

ka Eesti Jahimeeste Seltsi liige. Jahimajakese renoveerimise tööde ja saare kindlustamisega tehti algust 2014.
aastal ja tänaseks on saarel
asuv majake heas korras.
Minu meelest on see maja
Põltsamaa jahiseltsi sümbol
ning ajalugu,“ räägib Terje
lühidalt seltsi ajaloost.
Terje ütleb, et Põltsamaa
jahimeeste seltsi esimese
juhatuse koosseis väärib
eraldi esile tõstmist, sest
nende meeste ning nende
järelkasvu sihipärase töö
tulemusena on selts just nii
tugev, nagu ta täna on. Need
mehed olid: Udo Vellend,
Vello Elken, Toivo Kens,
Vello Käsper, Vello Kupper,
Toivo Tõnson, Jaan Päeva,
Erich Sillaste, Ülar Valksaar,
Margo Miljand, Mihkel Piisang ja Aleksander Kossat-

Jõgeva Koolituskeskuse

tasuta koolitused Põltsamaal
Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja
mõjutamisviisid on sulle kui soovid ennast rohkem
tundma õppida, vajad oma ellu uusi eesmärke ja rohkem
inspiratsiooni.

14.–29. novembril kaks korda nädalas kell 9-16
Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses
Veski 4, Põltsamaa.

Koolitaja: Terje Paes
Koolitus on mõeldud elukestvas õppes seni väheosalenud
inimestele
Info ja registreerimine
www.jogevakoolitus.eu
või info@jogevakoolitus.eu
Tel 520 7409 ja 5307 6002

Pangateenused Põltsamaalt ei kao

Foto Taimi Rao.

kin ning revisjonikomisjon
koosseisus Erich Valksaar,
Enno Kalam ja Jaan Roots.
Juhatuse esimehena hakkas
toona tööle Udo Vellend, kes
kandis seda vastutust kokku
15 aastat.
Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liige Toivo Tõnson on
olnud Põltsamaa jahiseltsi
liige algusaegadest peale.
Meenutades aegu, mil Põltsamaa jahiselts otsustas rajooni jahisektsioonist lahku
lüüa, sõnab ta, et toona oli
suur ärkamise aeg ja eks
ärkamine toimus igas valdkonnas. Ka jahinduses.
Jahikultuur ja traditsioonid on väärikad. Toivo Tõnsoni sõnul ei ole jahimees
ainult võtja, vaid ka andja:
„Jahimees teab väga täpselt,
mida tohib võtta ja mida
peab andma. Kui inimene

on loodusele korra käe vahele pannud, siis on süsteem
rikutud. Nii on tänapäeval
jahimeestel oluline roll loomade arvukuse ohjamisel
ja vajadusel ka abistamisel.
Tehakse lisasöötmist ning
viimati sai ühel väga lumerohkel talvel isegi sihte ja
põlluääri lumest puhtaks lükatud, et kitsedel oleks võimalus puhata.“
Jahimehed teevad koostööd veterinaar- ja toiduametiga, edastades proove
kõikidest
jahisaadustest.
Samuti käib tihe koostöö
Eesti
keskkonnauuringute keskusega. Edastatakse
teadustöö ja loodusressursi
jälgimise seisukohalt olulisi proove, loendus- ning
küttimisandmeid,
samuti
on jahimehed esimesed, kes
märkavad looduses toimuvaid muutusi. Huvitava
asjaoluna tuli teemaks, et
praegu võetakse Soomes
ja pisteliselt juba ka Eestis
maanteeõnnetuses ja ka looduses hukkunud hirvlastelt
ajuproove, et jälgida nakkava kroonilise kurtumistõve
levikut.
Rääkides seltsi jätkusuutlikkusest on Toivo Tõnson
veendunud, et Põltsamaa
jahimeeste seltsi tegevus jätkub sada aastat ja kauemgi
veel: „Jahti peeti tuhande
aasta eest ja peetakse ka saja
aasta pärast.“
Taimi Rao

Põltsamaa pensionäride ühenduse

Kuldne Iga üldkoosolek
14. novembril 2018 kell 13
Põltsamaa kultuurikeskuses.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Ülevaade ühenduse tegevusest.
2. Ühenduse juhatuse liikmete valimine.
3. Majandusaasta aruande kinnitamine.
Põltsamaa pensionäride ühenduse
Kuldne Iga juhatus
Kuldne Iga ootab oma ridadesse
uusi liikmeid!

Igapäevaste teenuste jaoks kasutatakse üha enam digikanaleid ja mitmed ettevõtted sulgevad seetõttu väiksemates asulates oma esindusi. Coop Panga eesmärgiks on olla inimeste
lähedal kõikjal üle Eesti, et pangateenused oleksid kättesaadavad ka väiksemates linnades ja maapiirkondades. Põltsamaa
piirkonna juht Tiina Tank selgitas, milliseid võimalusi pakub
Coop Pank põltsamaalastele.
„Coop Pank asub seal, kus inimesed pangateenuseid kõige
enam vajavad ja kasutavad — kauplustes. Põltsamaa Majandusühistu piirkonnas on meil 7 kauplust: Coop Konsum, Coop
Ehituskeskus ning Tarve, Adavere, Esku, Lustivere ja Kingu
kauplused. Kõikide Coopi kaupluste kassad toimivad sularahaautomaadina, kust sularaha väljavõtmine on Coop Panga
klientidele teenustasuta. Lisaks saab Coop Panga kaardiga
ilma lisatasuta sularaha välja võtta kõikide teiste pankade automaatidest.
Sularaha väljavõtmise teenuse kaupluste kassades avasime
tänavu kevadel ja statistika näitab, et vajadus selle teenuse järele on eelkõige väiksemates linnades ja maapiirkondades, kus
puuduvad pangakontorid ja sularahaautomaadid jäävad kaugele. Igapäevaseid pangateenuseid pakume Coopi kauplustes
asuvates pangapunktides. Põltsamaa Konsumi pangapunktis
saab avada pangakonto, tellida pangakaardi ja taotleda väikelaenu või Säästukaart Plussi. Coop pangakaart toimib ühtlasi
ka kliendikaardina, mis annab soodustusi Coopi kauplustes ja
kogub boonust,“ sõnas Tank.
Coop Panga kliendiks saab tulla ka kodust lahkumata, tuvastades oma isiku ID-kaardi või mobiil-ID kaudu. Kogu protsess
on turvaline ja võtab aega vaid mõne minuti, seejärel saab
kohe hakata kasutama internetipanka ja pangakaardi saab tellida postiga koju.
“Tänapäeval on pangavahetus väga lihtne ja inimesed saavad valida just neile kõige paremini sobiva teenusepakkuja.
Coop Panga eelisteks on kodumaisus ja see, et asume kõikjal
üle Eesti, inimeste kodude lähedal. Maksame Eesti parimat
hoiuseintressi nii eraklientidele kui ka ettevõtetele ning eestimaise väikepangana saame olla paindlikumad ja personaalsemad kui turgu valitsevad suurpangad,“ lisas Tiina Tank.
Janika Ritson

Põltsamaa valla noortele on avanemas
võimalus osaleda noortevolikogus!
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates
otsustamisprotsessides ja kaitsta eeskätt noorte õigusi ja huve.
Noortevolikogu annab võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem
kaasatud otsuste tegemisse, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu loomisprotsessi toetab Eesti Noorteühenduste Liit.
Põltsamaa valla noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa
ja Põltsamaa vallavolikogu liige Erkki Keldo kohtuvad noortega
Põltsamaa valla koolides 31. oktoobril 2018, et edastada noortele info avanevast võimalusest.
Põltsamaa valla ja vallaga seotud 14–26 a noored on oodatud
NOORTEVOLIKOGU ALGATUSKOOSOLEKULE neljapäeval, 15. novembril kell 13-14.30. Kohtumine toimub Põltsamaa
vallavalituse Lossi tn nõupidamiste ruumis 104. Noortevolikogu tööd tutvustavad Põltsamaa vallavolikogu liige Erkki Keldo
ja ENL juhatuse esimees Roger Tibar.
Annika Kallasmaa
noorsootöö spetsialist

Põltsamaa Valla Leht
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Kultuur ja vaba aeg

Nr 11 November 2018

11. novembril kell 16.00
Põltsamaa Kultuurikeskuses

Põltsamaa kultuurikeskus
1.11 kell 19		Stand-Up Show “Oma jope”
10.11 kell 18		Kontsertõhtu “Iial ei muutu võõraiks me” –
			Uno Naissoo 90
11.11 kell 16		Isadepäev. Perekond Vaherite tsirkuse etendus ja
			
töötuba
15.11 kell 18		Lastele etendus “Maša ja Karu”
19.11 kell 19		Tantsutuba
23.11 kell 19 Kontsert – Tamar Nugis (vokaal) Ilana Lode (klaver)
25.11 kell 13		Perepäev “Imeline helide maailm”
29.11 kell 11		Viljandi laste- ja noorteteatri Reky etendus “
			Jõuluvanaks saamise lugu”

Pajusi rahvamaja
03.11 kell 18		“Maalt ja hobusega” – klubiõhtu tantsu ja lauluga
18.11. kell 17		Anne-Mai Tevahi luuleraamatu esitluskontsert
30.11 kell 19		Pajusi teater “Ehitame torni”

Põltsamaa raamatukogu			
01.11 kell 17.15 Näituse “Et rada ei rohtuks” avamine.
			Jutuvestja Piret Päär
14.11 kell 19		Filmiõhtu “Astrid Lindgreni rääkimata lugu”
29.11 kell 11		Tublide laste päev.
			Külaliseks jutuvestja Piret Päär

Kiriku teated

ISADEPÄEV

Külas
Vaherite
peretsirkus

Aidu kooli saal
23.11 kell 19		Tantsuklubi
Kesk-Eesti kunstigalerii pART
4.11–19.12Jõgevamaa kunstnike VII ühisnäitus „PEEGELDUSED.“
Avamine 4.11 kell 14

EELK Põltsamaa kogudus
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11

Felixhall
14.11 kell 18		Õhtu isadega. Info: mariin.sirk@poltsamaa.edu.ee

PÜHAPÄEV, 11.11 kell 11
24. pühapäev pärast nelipüha. Kiriku taastamise 66. aastapäev,
isadepäev. Jumalateenistus armulauaga.
Laulavad koguduse noored

Lustivere külaselts
02.11 kell 19		Salongiõhtu “Teeme hingele pai”,
			külaliseks Helve Tamm
17.11 kell 18		Pajusi teatri etendus “Ehitame torni”

PÜHAPÄEV, 25. 11 kell 11 igavikupühapäev,
jumalateenistus armulauaga
kell 15, KONTSERT vokaalansambel Orthodox Singers

* jongleerimise töötuba
* isadele õnneloos
Avatud kohvik Toetab:

Pääse: 5.Isadele tasuta!

Info kantseleist või telefonil 522 3368.
Puurmani rahvamaja
03.11 kell 21		Peoõhtu. Tantsuks ansambel Hellad Velled
24.11 kell 19		Ines Trio kontsert Puurmani mõisakoolis
29.11			Tabivere harrastusteater “Jaam”

EELK Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13.
Lähem info õpetaja Esa Luukkala tel 5811 3195.

* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab ürituse korraldaja.

Palju õnne!

Puurmani Põllumajandusühistu õnnitleb
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24.10

Arvo Kelder

Päevad viivad kaasa noorusleegi,
ikka rohkem aastaid endal loed.
Kergem on, kui sind siis toetab keegi,
hea, kui saad sa teistel olla toeks!

Aleksander Laukus

02.11
Elu rukkipõllul kõnni püstipäi,
su salved olgu ääretasa täis.
Õnn sind saatku, süda olgu soe,
siis aastad sulle üldsegi ei loe!

26.10

55

Sven Rumvolt

Arne Maisväli

Õnne,
mis päikesest säravam,
tervist,
mis tormidest tugevam!

70

Puurmani Priitahtlik Päästeselts
Tule müüma kodukäsitöö laadale
08.12.2018 Põltsamaa kultuurikeskuses
Meil on
•
•
•
•
•

Põltsamaa vald otsib
jõulukuuske!

Üle 1000 laadakülastaja
Ainult ehe eestimaine käsitöö ja mahetooted
Valitakse laada parim kaupleja
(auhinnaks tasuta koht 2019. a
kodukäsitöölaadal)
Mitmekesine kultuuriprogramm

Müügikoha hinnakiri
•
Käsitöö müügikoha 1 m hind 7 eurot
•
Toidu müügikoha 1 m hind 10 eurot

Oodatud on kõik
pakkumised kuni
20 m pikkustele puudele.

Registreerimine

Registreerumine käsitöölaadale toimub Põltsamaa kultuurikeskuse kodulehel
www.kultuurikeskus.eu Parimaks koostööks täida kõik ankeedi väljad.
Registreerumise aeg 01.10.2018 – 25.11.2018.
Saabunud ankeetidele vastame 10 tööpäeva jooksul.

riivo.lehiste@ poltsamaa.ee

Info: Põltsamaa kultuurikeskus www.kultuurikeskus.eu, tel 776 2270
Laada korralduslikud küsimused - Keiu Kess, tel 520 6392 e- post:
keiu@kultuurikeskus.eu

või tel 5309 8644

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!

		

Eevi Ahven 8.10
Arvo Pennonen 13.10
Vaike Oro 15.10
Juta Kossatkin16.10
Aive Mauer 28.10
Toomas Annuk 28.10

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
LIISE KASELA
KALLE IVASK
ANNE ROHTLA
LAURI VAHTRA
LIIVIA SAARSE
KALEV PALL
HELDUR JÕGI
FELIX PUNISTE
OLGA KOLO
ANDRUS SÄINAS
KALEV INGVER
RIINA VAIKRE

18.01.1943 - 01.09.2018
07.09.1957 - 05.09.2018
09.09.1945 - 06.09.2018
06.06.1977 - 08.09.2018
23.04.1925 - 13.09.2018
19.05.1963 - 13.09.2018
10.02.1961 - 14.09.2018
27.03.1931 - 19.09.2018
05.12.1945 - 21.09.2018
09.11.1939 - 25.09.2018
13.11.1949 - 27.09.2018
14.04.1945 - 28.09.2018

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

Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Pauastvere küla
Kablaküla
Puurmani alevik
Põltsamaa vald
Võisiku küla
Võisiku küla
Võisiku küla
Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn

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