Põltsamaa valla leht

Uudis

Ühistranspordi korraldusest vallas

Riik taastas
matusetoetuse
maksmise

Ühistransport ei kao
maapiirkondadest
Ühistranspordi korraldus
on Põltsamaa vallas terav
teema. Oluline on, et maapiirkondadest oleks võimalik
liikuda mõistlikel aegadel
vallakeskusesse ja teistesse
sihtkohtadesse. Maapiirkondade ühendamisel ühistranspordiga on viimasel ajal tehtud mitmeid häid arenguid.
Ühiskaart on kasulik ja
aitab säästa
Koolibussid on kaetud
maakonnaliinidega ja nende
bussidega saavad sõita kõik,
kellel on pilet. Pileti soetamiseks on mitu võimalust,
kas veebist, bussist või ühiskaardiga. Ühiskaardiga rakendub 10% soodustust ja
see on seotud kolme riikliku andmebaasiga (rahvastikuregister, õpilaste ISIC,
sotsiaalkindlustusametiga).
Ühiskaart on ristkasutuses ja
sinna laetud vahendeid saab
allahindlust ja kõiki soodustusi arvestades kasutada nii
Tartus, Tallinnas kui ka meie
maakonnas.
Ühiskaardile
saab raha peale laadida.
Kõige kindlam on osta
pilet internetist
Piletimüük on sujuvalt
liikunud internetti.
Piletimüügi andmeid kasutavad
bussifirmad peatuseinfo kogumiseks. On juhtunud, et
eelostetud piletita bussireisijat tabab ebameeldiv üllatus
Puhu ristis, kui buss temast
lihtsalt mööda tuhiseb. Kui
piletimüügi andmebaas ei
näita reisijat peatuses, siis ei
pruugi buss peatuda. Kõige
kindlam on eelnevalt osta
pilet veebist www.pilet.ee, TPiletist või vedajate kodulehtedelt – ainult nii saab kindel
olla, et buss peatub ja reisija
jaoks on bussis koht. Pileti

soetamine internetis on pensionäride jaoks tihti keerukas.
Siin on abistava käe ulatanud
valla teenuskeskused, päevakeskused ja raamatukogud.
Vajadusel aidatakse inimesel
osta pilet ja see välja printida.
Tuleb tõdeda, et kui sa ei ole
just igapäevane bussireisija,
siis tuleb teha korralik eeltöö,
et olla muretu reisi kulgemise
osas.
Kas Põltsamaa linn kolib
Puhu risti?
Seda küsimust esitatakse
tihti ja õigustatult. Põltsamaa
linnas elav Imbi Laagus märgib, et kui 10 aastat tagasi sõitis kiirliine Põltsamaa linna
sisse 12 korda päevas ning
veel aasta tagasi 6 korda, siis
täna käib 2 korda. „Ülejäänud ajal tuleb tulla või minna
Puhu risti jala ja see on eakale
inimesele väga raske,” ütleb
proua Laagus. Tema sõnul
on eakate kohtumistel bussitranspordist, õigupoolest selle

hääbumisest, räägitud viimasel ajal palju. Bussifirmade selline käitumine, mis ei arvesta
inimeste tegelike vajadustega, tekitab nördimust. Halva
ilmaga kuivalt ja inimväärselt ühissõidukisse saamine
on pea võimatu. Imbi kiidab
samas vallavalitsust, kelle abiga on Puhu risti paigaldatud
ootepaviljonid. „Nüüd on tingimused ikka palju paremad,
enam ei pea ootama bussi
tuule ja vihma käes” on Imbi
rõõmus.
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse
liige Heldur Lääne sõnul on
probeemi leevenduseks võimalik kasutada Põltsamaa
kesklinna ja Puhu risti vahet
käivaid maakonnaliine. Põltsamaa kesklinnast Puhu risti
liigub päevas 19 bussi.
Puhu risti–Põltsamaa suunal 27 bussi, sh ka spetsiaalselt
liikuma pandud bussid (liin nr
513 ja 514), et “augud” ei oleks
väga suured.

„Praktiliselt iga poole tunni tagant liigub midagi, mis
kesklinna ja Puhu risti ühendab. Selleks aga, et inimene
saaks bussiga sel suunal liikuda, tuleb tal pisut eeltööd
teha. Kogu info on kättesaadav www.peatus.ee” räägib
Heldur Lääne.
Probleeme on veel
Bussifirmad
õigustavad
linna mittesisenemist ajakuluga. Tihedas konkurentsis
on iga minut arvel. Samuti
tuuakse ettekäändeks bussijaama viletsat planeeringut,
mis ei võimalda suurtel bussidel mugavalt bussijaama
sisse sõita ning ohutult ja kiirelt manööverdada. Siinsed
kitsad olud ei anna piisavalt
manööverdamise ruumi ja iga
liigne liigutus tähendab jälle
ajakulu. Hinnanguliselt kulub
bussijaama sissesõiduks, reisijate peale võtmiseks ja väljasõiduks 10 minutit lisaaega.

Lahendust on vaja kohe
Lahendusi on välja pakutud mitmeid. Ühe vallakodaniku sõnul aitaks probleemi
lahendada uue kaasaegse
terminali ehitamine näiteks
peale surnuaeda selliselt, et
see võimaldaks bussidel siit
kiirelt, ilma olulise ajakuluta
läbi sõita.
Jääda lootma selle peale,
et maanteeameti planeeritava
mitmetasandilise
ristmikuga Puhu ristis lahendatakse
bussiliiikluse probleem, oleks
liiga kauge tulevik. Samuti ei
ole teada, kas see leevendaks
või lahendaks probleemi või
probleem võimendub. Lahendust on vaja oluliselt varem,
kui me tahame, et inimesed
ei võõrduks ühistranspordist
ja Põltsamaa linn sihtkohana
oleks ikka kaardil.

taiMi rao

Kuidas parandada Põltsamaa valla ühistranspordi korraldust?
MargUs MÖLdri

Põltsamaa vallavanem

Minu hinnangul on see täiesti ebanormaalne olukord. Ei ole mõeldav, et suurtest asulatest, mis jäävad
ühe riigi suurima maantee äärde, ei pääse liikuma ei Tallinna ega Tartu suunal. Ma saan aru, et selline olukord,
kus ei ole võimalik mõistlikest kohtadest ja mõistlikel
aegadel Tallinna-Tartu suunaliste busside peale saada,
tekitab pahameelt. Põltsamaa vald teeb bussifirmadele
ettepaneku sisse sõitmiseks Põltsamaa linna ja Puurmani alevikku. Kui peatumine linnas või alevikus tekitab
bussifirmale kulu või koguni kahju, siis on üheks võimaluseks bussifirmadega
kahju kompenseerimiseks läbirääkimisi pidada. Me ei saa lubada, et suure trassi äärsed asulad suretatakse välja ja siinsete inimeste liikumist piiratakse lihtsalt
selle pärast, et siia sisse sõitmine on ebamugav või võtab palju aega.
Piletimüügi probleemi aitaks leevendada piletiterminali paigaldamine Põltsamaa bussijaama. Ütlen “leevendada,” sest ilmselgelt ei lahenda see probleemi
täielikult. Esmatähtsaks pean hetkel liinireiside peatumiste korraldamist asula
siseselt selleks ette nähtud kohtades, inimestele sobivatel aegadel.
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Valmistame ette ka pöördumise parlamendisaadikutele, et seadusandlikul
tasandil muuta liinireiside peatumiste korraldamist. Meie inimestel peab olema
võimalus mugavalt liikuda Eesti asustatud punktide vahel, mis tagab juurdepääsu erinevatele teenustele ja töökohtadele.
HeLdUr Lääne

Jõgevamaa Ühistranspordikorralduse MTÜ

Põltsamaa piirkonna vajadus on üsna võrdselt jagunenud kahe erinäolise, kaug- ja maakonnaliinide vahel,
seega oluliseks peab pidama nende omavahelist pidevat
koos toimimist. Mõlemad on elavad süsteemid, mis on
pidevas muutumises. Seda tõendab ka hiljutine minevik.
Arvan, et pidev tähelepanu aitab parandada juba olemasolevat ja loodan, et paremad päevad on veel ees. Ega me
suures vallas veel täpselt ei teagi oma sõiduvajadust, seda ennekõike tekkinud
uue haldusolukorra tõttu. Mandri-Eesti keskpunktina on meil vägagi head liikumisvõimalused võrreldes mõne teise piirkonnaga, aga alati saab paremini ja
selle nimel peabki tegutsema.

Sotsiaalministeerium
teatas
6. detsembril 2017, et riik toetab
matuste korraldamist kõikide
lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Raha eraldatakse selleks toetusfondi kaudu valdadele, kelle
pädevusse jääb matusetoetuse
määramine. Ühtlasi anti valdadele õigus otsustada, millistel tingimustel ja millises summas ning
kellele matuse korraldamise kulusid hüvitada.
Matusetoetus on ühekordne
rahaline toetus matuse korraldamisega seotud kulude hüvitamiseks. Põltsamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi kord võeti vastu
veebruarikuu volikogu istungil
ja selle kohaselt maksab ka Põltsamaa vald lähedasele matusetoetust 250 eurot lahkunu kohta.
Määrus rakendub tagasiulatuvalt
käesoleva aasta algusest ning kõigile, kes on käesoleval aastal saanud matusetoetust väiksemas
summas, makstakse juurde vaheraha. Vahe kompenseerimiseks
inimene eraldi avaldust esitama
ei pea.
Matusetoetuse
saamiseks
Põltsamaa vallas tuleb esitada
avaldus Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnale asukohaga
Lossi tn 9, Põltsamaa linn (endine
Põltsamaa linnavalitsuse hoone).
Toetus makstakse välja 30 päeva
jooksul peale avalduse esitamist.
Viimati maksti riiklikku matusetoetust 2009. aastal. Majanduskriisi aegsete kärbetega kaotati
matusetoetus. Alles jäi vaid see
osa riiklikust toetusest, mis oli
mõeldud nende inimeste matmiseks, kellel puudusid omaksed.
Vahepealsetel aastatel maksid kohalikud omavalitsused matusetoetust valla eelarvest vastavalt oma
võimekusele.
PVL

Lasteaiad Põltsamaa raamatukogus

Eesti Lasteaednike Liidu Jõgevamaa liikmete eestvedamisel on
meie maakonna lasteaiad pannud
kokku näituse Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks. Näituse pealkiri on
”Lasteaiad Jõgevamaal”. Näitus on
tänaseks avatud olnud erinevates
kohtades: jaanuaris Jõgeval, veebruaris Mustvees ning märtsis jõuab
järg Põltsmaale. Näituse avamine
toimub Põltsamaa raamatukogus
5. märtsil kell 11 ning näitus jääb
üles kuu lõpuni. Kõik huvilised
on oodatud vaatama, mille olulise kaudu meie valla lasteaiad
ennast tutvustavad.
PVL
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Tõrukese lasteaial on uus õppealajuhataja
Tõrukese lasteaed on pidanud hakkama saama ilma õppealajuhatajata pea kolm aastat. Vajadusel asendas õppealajuhatajat Marje Heiskonen. Töötaja pensionile jäämine tõstis üles
konkreetse vajaduse uue õppealajuhataja järele.
Detsembris 2017 kuulutati välja konkurss uue töötaja leidmiseks. Kuna ette antud aeg oli väga lühike ja osalenud kandidaate vaid üks, otsustas konkursikomisjon pikendada konkursi tähtaega. Uueks tähtajaks oli komisjoni laual kõrvuti kolm
väga tugevat kandidaati. Valituks osutus Tõrukese lasteaia
õpetaja Merje Tuhkur.
Merje Tuhkur on kõrgema majandushariduse ja lasteaedniku kvalifikatsiooniga õpetaja, kes on töötanud lasteaias alates juunist 2011. Merje on ennast näidanud väga pühendunud
õpetajana töös lastega. Suures kollektiivis töötades on ta silma
paistnud kui avatud, usaldusväärne ja heade meeskonnatöö
oskustega kolleeg. Ta on pälvinud nii maavanema tunnustuse
kui ka Põltsamaa linna aasta õpetaja tiitli. PVL

Põltsamaa valla leht peab jõudma
igasse postkasti
Oleme saanud mitmeid signaale, et Põltsamaa valla leht ei jõua valla inimesteni.
Tegu on perioodiliselt ilmuva väljaandega,
mis ilmub kuus korra – kuu viimastel päevadel.
Kui kannet ei ole toimunud, siis palume
sellest teada anda aadressi täpsusega taimi.
rao@poltsamaa.ee või helistades 529 8681.
Kandest ülejäänud lehed jaotatakse teenuskeskuste (Puurmani ja Kalana) ja Põltsamaa linnas asuvate vallamajade vahel
(Lossi 9 ja Viljandi mnt 3). Siit on võimalik puuduv leht soovi
korral tasuta saada. Loodame, et probleem laheneb ja selliseid
signaale jõuab meieni üha vähem. PVL

Üksi elaval pensionäril on õigus saada toetust
Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja seda makstakse üks kord aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid
maksame toetuse välja pärast andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust peab inimene perioodil 1. aprillist
kuni 30. septembrini vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:
Inimene peab olema vanaduspensioni eas.
Ta peab 1. aprilli seisuga elama üksi rahvastikuregistri andmetel. Talle on määratud pension ja selle igakuine netosumma on väiksem kui 1,2 kordse Eesti keskmine vanaduspension.
2018. aastal on see 492 eurot. Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel, kelle tulu jääb
alla 492 euro kuus.
Kui samal elamispinnal elavad kaks pensionäri, kellest üks
saab ööpäevaringset hooldusteenust ehk on hooldekodus, siis
on mõlemal pensionäril õigus toetusele.
Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav
ning üks nendest on pensionär, omab ta õigust üksi elava pensionäri toetusele. Neid andmeid kontrollib sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist.
Kui pensionär elab koos oma isikliku ülalpidamist vajava
lapsega (lastega), on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. See erisus ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on
sisse kirjutatud lapselaps mõne soodustuse saamiseks, vaid on
mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma alaealist
last.
Toetuse maksmisel ei arvestata muid inimesele makstavaid
sotsiaaltoetusi ja tulusid, samuti ei arvestata, kas inimene töötab või ei tööta.
Toetust me ei maksa inimesele, kes perioodil 1. aprill 30. september 2018 viibib vangistuses või eelvangistuses või
kellele kohus on määranud psühhiaatrilise sundravi, mida kohaldatakse statsionaarse ravina.
Üksi elava pensionäri toetus makstakse välja üks kord
aastas – oktoobris. PVL

Piltuudis
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Põltsamaa vald jagab krunte kodu ehitamiseks
Põltsamaa
vallavalitsus
jagab valla elanikele elamumaa krunte Põltsamaa linnas.
Krundid asuvad Kannikese
tänaval ja on ette nähtud elamu ehitamiseks. Hoonestaja
kasuks seatakse notariaalne
hoonestusõigus, st sõlmitakse
leping hoonestaja ja valla vahel. Hoonestusõiguse lepingu
tasu on aastas ca 60-80 eurot.
Lepingu järgi tuleb krundile 3
aasta jooksul alates ehitusloa
väljastamisest ehitada elamu
ning peale kasutusloa väljastamist on võimalik hoonestusõiguse leping lõpetada ja maa
vallalt ära osta. Põltsamaa
linnavolikogu otsuse kohaselt
võõrandatakse kinnistu maa
maksustamishinnaga, mis on
ca 1200 eurot olenevalt krundi
suurusest.
Vabariigi
Valitsuse
15.12.2005 korraldusega nr
811 anti maareformi seaduse
§ 28 lõike 2 alusel Põltsamaa
linna munitsipaalomandisse
Põltsamaa linnas Kannike-

KANNIKESE 1
KANNIKESE 3

KANNIKESE 17

KANNIKESE 16

KANNIKESE 18

KANNIKESE 20

vabad krundid

se ja Kellukese tänaval asuvad maaüksused. Kohaliku
omavalitsuse
ülesannete
täitmiseks vajaliku maana
anti munitsipaalomandisse
24 Kannikese ja Kellukese
tänavatel asuvat maaüksust
pereelamute ehitamiseks hoonestusõiguse lepingute alusel.

Käesolevaks ajaks on hoonestusõiguse lepingud sõlmitud 18 krundi kasuks, millest
6 lepingut on tänaseks lõpetatud ning maa on hoonestajatele võõrandatud.
Vabu krunte on hetkel 6:
Kannikese 1, 3, 16, 17, 18 ja 20.
Huvi korral tuleks pöörduda
vallavalitsuse maaspetsialist

Gerli Reiman poole ja esitada
avaldus välja valitud krundile
hoonestusõiguse seadmiseks.
Peale lepingu sõlmimist taotleb hoonestaja vallavalitsuselt projekteerimistingimused
(riigilõiv 25 eurot) elamu
püstitamiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse vastavalt kehtivale Metsa tänava
elamukvartali detailplaneeringule. Vastavalt projekteerimistingimustele koostatud
ehitusprojekt esitatakse vallavalitsusele koos ehitusloa
taotlusega ehitusloa väljastamiseks (riigilõiv 150 eurot)
ning hoone valmimisel tuleb
taotleda kasutusluba (riigilõiv
30 eurot).
Kannikese tänava kruntidele on välja ehitatud vee- ja
kanalisatsioonisüsteem, optiline sidevõrk ja elektrivõrguga liitumispunkt.
Kersti Viggor
planeeringuspetsialist

Põltsamaa vallavolikogu võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra
15.02.2018 võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu
Põltsamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra (edaspidi kord), mis
ühtlustab teenuste võimaldamise ja toetuste maksmise
tingimused ühinenud Põltsamaa valla territooriumil.
Korra eesmärk on inimeste
toimetulekuvõime toetamine
ja elukvaliteedi säilitamine.
Uus kord jõustub 1. märts
2018.
Ühinenud valdade õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud Põltsamaa valla
õigusaktide kehtestamiseni
selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, kus
need valdade ühinemiseni
kehtisid. Hetkel lähtub ka
Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond kuni uue korra
jõustumiseni, sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramisel
ning maksmisel, nelja ühinenud omavalitsuse vastavast
korrast. Seetõttu määratigi
näiteks sünni- või matusetoetust piirkonniti erinevalt.
Kogu toetuste ja teenuste
taotlemisega seotud info on
nüüd leitav ühest dokumendist. Abivajajatel on kergem

saada ülevaadet oma võimalustest ja ka sotsiaaltöötajatel
on lihtsam oma tööd teha.
Korra ettevalmistamisel
osalesid kõigi nelja ühinenud omavalitsuse endised
ja praegused sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes on
suurte kogemustega praktikud. Dokumendi väljatöötamisel aitasid kaasa mõelda
volikogu sotsiaalkomisjoni
liikmed.
Vastu võetud kord annab
infot selle kohta, millistel tingimustel ja millises mahus
abi osutatakse ning kuidas
tagatakse teenuste ja toetuste kättesaadavus. Sotsiaaltoetuste puhul on püütud
aluseks võtta parim senine
praktika, kuid on ka mõningaid muutusi.
Nende toetuste puhul, mis
ei sõltu taotleja sissetulekust,
on toetuse suurus määrusesse sisse kirjutatud. Nii ei pea
inimene seda mujalt otsima
hakkama.
Sissetulekust
sõltumatud toetused on sünnitoetus, kooli alustamise
toetus, laste prillitoetus,
asenduskodust
elluastuja
toetus, hooldajatoetus ja matusetoetus.

Sünnitoetuse suurus on
400 eurot (200 pärast lapse
sünni registreerimist ja 200
pärast lapse kaheaastaseks
saamist), kuid tingimusel, et
lapse mõlemad vanemad on
olnud Põltsamaa valla kodanikud vähemalt kuus kuud
enne lapse sündi.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 100 eurot,
mida makstakse üldjuhul
siis, kui kooliteed alustatakse oma valla koolis. Võimalikud on ka erisused näiteks
kui teises vallas asuv kool on
elukohale lähim kool või kui
lapse erivajadusele vastavat
kooli Põltsamaa vallas ei ole.
Laste prillitoetust makstakse lastele ostetud prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks
üldjuhul
mitte sagedamini kui üks
kord aastas.
Hooldajatoetus täisealise
isiku hoodamisel muutus
samuti. Näiteks täisealise sügava puudega hooldusvajadusega isiku hooldamisel on
hooldajatoetuse suuruseks
40 eurot ja täisealise raske
puudega või muu põhjusel
hooldusvajadusega
isiku
hooldamisel 20 eurot.

Matusetoetustuse suurus
on 250 eurot ning korra rakendussätetesse lisati, et samas ulatuses tagatakse matusetoetus ka nendele, kellel
tekkis selle toetuse saamise
õigus alates 01.01.2018, kuid
toetust maksti vastavalt iga
ühinenud valla toetuste korrale seni kehtinud määras.
Kõigile nendele taotlejatele
makstakse juurde vastav vaheraha. Uut avaldust selle
vaheraha saamiseks esitama
ei pea.
Asendushoolduselt
elluastuja toetust makstakse
ühekordselt asendus- ja järelhooldusteenuselt elluastujale tema põhivajaduste
rahuldamiseks. Seda toetust
on õigus saada väga piiratud
isikute ringil.
Korras on kirjeldatud ka
perekonna sissetulekust sõltuvad toetused ja erinevad
sotsiaalteenused, mille määramisel ja maksmisel lähtutakse nii abvajaja sissetulekutest kui ka konkreetsest
abivajadusest.
Täpsem info Põltsamaa
vallavalitsuse
sotsiaalosakonnast.
MeriKe sUMLa
sotsiaalosakonna juhataja

Minu Eesti
Hommik toob päeva uue,
pääsuke sai musta kuue.
Sinine ja must ja valge,
rõõmu toovad lapse palge.
Rukkilill on parim lill,
see on meil rahvuslill.
August, 5. klass

Puurmani vabatahtlike pritsimeeste rajatud jääväljaku avamine
Puurmani Mõisakooli korraldatud uisudiskol 13.02.2018.
Foto Raina Rumvolt

Palju õnne, Eesti Vabariik!
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Endisesse EPT spordihoonesse tuleb plastitehas
Põltsamaa endises EPT
spordihoones tehakse ettevalmistusi plastitehase rajamiseks. Esimesed liinid peaksid
olema paigaldatud juba suvel.
Töö kavatsetakse käivitada
täies mahus 2018. septembris.
Tehase teine ja kolmas korrus ehitatakse välja büroo- ja
koosolekuruumideks, mida
on soovi korral võimalik ka
rentida.
Uudse plastitehase rajamise taga on Eesti ettevõte Advanced Sports Installations
Europe (ASIE). Ettevõte hakkab rajatavas tehases rakendama uuenduslikku plastiku
ümbertöötlemise
tehnoloo- Endine EPT spordihoone väljast.
giat. Kunstmuruväljakute va- võtta 100% tekkinud jäätme- terjali aastas. „Tehas hakkab
hetamine tekitab igal aastal test. Arendaja ja omaniku töötlema ainult puhast plastiEuroopa Liidus 600 000 tonni Raul Lättemägi sõnul hakkab kut, kumm ja liiv siia ei jõua.
segajäätmeid. ASIE tehnoloo- tehas ümber töötlema hinnan- Tehas on moodne ja ajakogia võimaldab taaskasutusse guliselt 1000–2000 tonni ma- hane. Inimtööjõu vajadus on

Sees toimuvad lammutustööd.
Ümbertöödeldav tooraine
tegelikult minimaalne, vajadusel võimaldab tehnoloo- tuuakse sisse osaliselt Poolast,
gia protsesse juhtida kasvõi valdavas enamuses aga Sookodust,” ütleb Raul Lättemägi. mest, Rootsist, Norrast ja Balti
riikidest. Tehas, koos kõrval-

tegevustega, hakkab tööd andma kuni kümnele inimesele.
PVL

Vallavolikogu istungitel
Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 7. istung 15. veebruaril 2018
Istungil osalesid kõik 23 volikogu liiget.
Kuulati Raul Lättemägi informatsiooni ujula-tervisekeskuse
planeerimisest.
Hääletati läbi valla 2018. aasta eelarve eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekud ning võeti vastu Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve.
Kehtestati Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord.
Võeti vastu määrus „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise, arvestus ja
tasumine“.
Kehtestati Põltsamaa valla hankekord.
Kehtestati eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord.
Kehtestati avaliku ürituse korraldamise kord.
Kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
Volitati Põltsamaa vallavalitsust kui täitevorganit täitma lastekaitseseaduse § 17 lõike 1 punktis 5, § 17 lõikes 2 ja § 23 lõikes 2 kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesandeid.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa vallas alljärgnevalt:
1) Mällikvere külas asuval Pajusi tee katastriüksuse (kinnistu registriosa 6492050, katastritunnus 61601:001:0508, transpordimaa
100%) osale pindalaga 625 m2;

2) Mõhkülas asuval Lassi tee katastriüksuse (katastritunnus
61602:002:0134, transpordimaa 100%) osale pindalaga 116 m2.
3) Põltsamaa linnas Kingu tänava katastriüksuse (kinnistu registriosa 4483750, katastritunnus 61701:001:0056, transpordimaa 100%)
osale pindalaga 76 m2;
4) Põltsamaa linnas Lossi tänav 16 katastriüksuse (kinnistu registriosa 2463235, katastritunnus 61701:012:0004, transpordimaa 100%)
osale pindalaga 9 m2.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Adven Eesti AS kasuks Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas asuval J. Kuperjanovi tn 1 katastriüksusel (kinnistu registriosa 2580735, katastritunnus 61701:006:0016,
ühiskondlike ehitiste maa 100%).
Otsustati delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele:
1) ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine, välja arvatud kohaliku üksuse volikogu ainupädevusse kuuluv;
2) planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesannete täitmine, välja arvatud kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ainupädevusse kuuluv;
3) ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
Otsustati delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele lõhkematerjaliseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine.
Nõustuti maavara otsingu eesmärgil geoloogilise uuringuloa
väljastamisega Tõrenurme uuringuruumis Mainer OÜ-le.

Volikogu revisjonikomisjoni tööplaan suunati täiendamiseks teisele
lugemisele.
Otsustati osaleda liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku
järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).
Põltsamaa valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus nimetati Andres Vään ja Margus Möldri ning nende asendajateks ja Erkki Keldo ja Toivo Peets.
Valla esindajateks liidu üldkoosolekul nimetati Andres Vään,
Margus Möldri, Erkki Keldo ja Toivo Peets ning nende asendajateks
Olev Teder, Erika Sari, Jaak Kask ja Merle Mölder.
Vallavanem Margus Möldri lubati puhkusele 26. veebruarist kuni
9. märtsini.
Vallavanem Margus Möldri andis ülevaate arengukava koostamise kohta, valla suuremate projektide seisu kohta, valla sümboolika
konkursi kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. märtsil 2018.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on
leitavad Põltsamaa valla kodulehel (https://poltsamaavald.kovtp.
ee/) asuvas dokumendiregistris DELTA.
Vallavolikogu määrustega saab tutvuda ka elektroonses Riigi
Teatajas aadressil: www.riigiteataja.ee

Ulvi Pint

vallasekretäri abi

Põltsamaa vallavolikogu võttis vastu Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve
15. veebruaril võttis Põltsamaa vallavolikogu vastu Põltsamaa valla
eelarve. Prioriteetsed eesmärgid on valdkondade lõikes jagunenud
laias plaanis üheksaks teemaks.
Üldised valitsussektori teenused. Vajalikud selleks et tagada valla
elanikele valla poolt osutatavate teenuste kõrge kvaliteet sõltumata
elukohast. See sisaldab endas ka lisavahendite hankimist arendustegevuste jaoks, laenude haldamist, elanike kaasamist valla arengu
kavandamise protsessi ning informatsiooni levitamist.
Avalik kord. Teemavaldkond tegeleb valla üldise turvalisuse parandamisega. Siia kuulub koostöö politsei-, päästeameti ja turvafirmadega. Eesmärk on tagada vallaelanikele turvaline elukeskkond.
Majandus. Siia alla kuulub teede korrashoid. Seotud planeeringute, avaliku ruumi arendamise (atraktiivne linnasüda ja keskväljak)
ja elukeskkonnaga. Samuti käib siia alla ettevõtluse arendamise soodustamine, koostöö ettevõtlust arendavate institutsioonidega ning
turismialane tegevus.
Keskkonnakaitse. Elukeskkonna kvaliteedi säilitamine ja parendamine. Järelvalve.
Elamu- ja kommunaalmajandus. Tegeleb hallatavate asutuste ja rajatiste säästliku majandamisega.
Tervishoid. Esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine. Arstiabi
ja tervishoiu teenuste kättesaadavuse tagamine. Terviseedendus ja
ennetustegevus.
Vaba aeg, kultuur ja religioon. Hõlmab endas nöörsootöö alast
koostööd valla erinevate piirkondade vahel, EV 100 väärikat tähistamist ja üldist kultuuritegevust. Reguleerib seltside, kodanikuühenduste jt organisatsioonide toetamise põhimõtteid.
Haridusvaldkond. Väärtustab valla haridustöötajaid ning tegeleb
koolihariduse tagamisega kõikidele koolikohustuslikele valla elanikele. Käesoleva aasta peamised eesmärgid on arendada koostööd
kõigi valla haridusasutuste vahel ning rekonstrueerida Põltsamaa
Lasteaed Tõruke.

Sotsiaalvaldkond. Toetab perede toimetulekut ja tegeleb lastekaitse
teemadega. Pakub erinevaid tugiteenuseid erivajadustega elanikele.
Põltsamaa valla 2018. aasta põhitegevuse tulude eelarve on
13 416 580 eurot. Peamisteks tuluallikateks on üksikisiku tulumaks
6 599 275 eurot, mis moodustab 49,2% tuludest ja eraldised riigieelarvest 5 298 065 eurot, mille osakaal on 39,5% põhitegevuse tuludest.
Väiksemal määral laekub tulusid maamaksust (395 000 eurot ehk
2,9%), hallatavate asutuste majandustegevusest (768 240 eurot ehk
5,7%) ning muudest tegevustuludest (354 000 eurot ehk 2,6%).
Põltsamaa valla 2018. aasta põhitegevuse kulud koos investeeringutega on 17 736 110 eurot, sealhulgas põhitegevuse kulud on eraldi
välja tooduna 13 163 245 eurot.
Põltsamaa valla eelarvest makstavad tööjõukulud suurenevad 6%
võrreldes 2017. aastaga. Prioriteediks on haridustöötajate töö väärtustamine. Munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks on 1150 eurot ja lasteaiaõpetajatel 980 eurot.
Põhitegevuse kulude majanduskuludes on arvestatud valdkondade toimimiseks vajalike kuludega, kusjuures kulud suurenevad kuni
1% võrreldes 2017. aastaga.
Tähtsaimad investeeringuobjektid 2018. aastal on järgmised:
Annikvere jalg ja jalgrattatee ehitus 317 900 eurot;
Puurmani paisu rekonstrueerimise projekti koostamine 8000 eurot;
EV 100 linnakeskuste Põltsamaa linna Kesk ja J. Kuperjanovi
tänavate ja ümbritseva linnaruumi ideekonkursi alusel projekti
koostamine 48 000 eurot;
Põltsamaa Lasteaed Tõruke hoone renoveerimine 2 100 000
eurot;
Raba tn pindamine Kamaris 6000 eurot;
Põltsamaa kultuurikeskusele valguspuldi soetamine 15 000
eurot;
Haljasalade niitmiseks profiniiduki soetamine 14 000 eurot;
Mõhu ja Roosi tänavate rekonstrueerimine koos tänavavalgustusega 190 000 eurot;

Pisisaare küla keskasula teede rekonstrueerimine 30 000 eurot;
Pisisaare terviseraja rajamine 7000 eurot;
Pajusi külas Tiigi väljavoolu regulaatorkaevu rekonstrueerimine
7000 eurot;
Tapikul Risti kinnistu konserveerimine (muinsuskaitse tsoon)
20 000 eurot;
Põltsamaa linnas Tallinna mnt rekonstrueerimine 250 000 eurot;
Põltsamaa linna lipuväljaku rekonstrueerimine 150 000 eurot;
vallavalitsuse Viljandi mnt büroohoone rekonstrueerimise projekti koostamine 35 000 eurot;
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille 2 õppehoone remont 70 000
eurot;
Pisisaare Algkooli lasteaia teise rühma ruumide remont 70 000
eurot.
Investeeringud tehakse valla eelarvelistest vahenditest ja põhivara soetuseks saadavate toetuste arvelt. Põhivara soetuseks saadavad suurimad toetused on: Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitus 462
141,60 eurot, Põltsamaa Lasteaed Tõruke energiatõhusamaks muutmine 363 630 eurot, ühinemistoetus investeeringuteks 600 000 eurot
ja Tallinna mnt rekonstrueerimine 190 000 eurot. Lisaks on planeeritud võtta investeeringuteks laenu 2,5 miljonit eurot.
Lisaks toetatakse valla osalusega sihtasutusi ja osühinguid nende
poolt läbi viidavate investeeringute teostamisel. SA-le Põltsamaa
Tervis eraldatakse 450 000 eurot esmatasandi tervisekeskuse rajamise
omafinanseeringu katteks, OÜ-le Põltsamaa Vallavara 250 000 eurot
Kamari veekeskuse rajamise ning 162 225 eurot Kalana ja Väike-Kamari vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omafinantseeringute katteks. SA-le Põltsamaa Sport eraldatakse jalgpalliväljaku kunstmurukatte uuendamiseks 56 800 eurot.
Kuna Põltsamaa vallaks on ühinenud 4 endist omavalitsust, siis
toimub 2018. aastal rahastamispõhimõtete ühtlustamine ja eelseisval
aastal korrigeeritakse eelarvet kindlasti lisaeelarvetega.

Maimu Kelder
finantsanalüütik
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Toimus Põltsamaa piirkonna koolide taliolümpia Teadlikud valikud Põltsamaa
5. ja 6. veebruaril toimus
Põltsamaa vallas, Adaveres,
Põltsamaa piirkonna koolide
taliolümpia. Palju positiivset
tagasisidet saanud üritus
on juba aasta alguses välja hõigatud, kui Põltsamaa
valla 2018. aasta oluliseim
tegu. Lapsed ja õpetajad
kiitsid kõige enam ürituse
head korraldust, suurepärast koostöövaimu ning mitmekesiseid tegevusi, mida
mängude ettevalmistamine
pakkus.
Kooliellu rõõmsat elevust
toonud suurel spordisündmusel osales 9 kooli: 7 Põltsamaa ja 2 Viljandi vallast.
Olümpiamängud toimusid
olümpiaharta kohaselt. Mängud avati pidulikult uhke
rongkäiguga, kuhu olid üles
rivistatud koolide võistkonnad riikide kaupa. Vande
andsid nii kohtunikud kui
sportlaste esindus. Mängude
avamine kulmineerus lipu
heiskamisega hümni saatel
ning olümpiatule süütamisega.
Kahepäevane
spordipidu lõppes autasustamise ja
lõpukõnega, järgnes olümpiatule kustumine ja olümpiamängude lipu langetamine.
Kahel päeval võisteldi
kokku üheksal alal: uisutamine, suusatamine, kelgutamine, tõukekelgutamine,
discgolfi täpsusvisked, takistusraja läbimine, jääpall,

Ühisgümnaasiumist

Võidukad meeskonnad. Foto Riina Valdmets

piriliks ja jääkeegel.
Ilmselgelt oli korraldajatel
tehtud kokkulepe ilmataadiga – võistluste ajal valitses
kaunis talveilm ning külmakraadid olid täpselt parajad
sportimiseks.
Üheksa kooli õpilased olid
jaotatud 23 riigi võistkondadesse. I kooliastme riikidest
võitis Holland, kuhu kuulusid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased, II kooliastmes
olid parimad norralasteks
kehastunud Puurmani Mõisakooli lapsed ja III kooliastmes võitis Eesti - Adavere
põhikooli õpilastest koosnenud võistkond. Kõik võitnud
võistkonnad sõidavad eks-

kursioonile Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseumisse.
Suurejoonelisele spordipeole eelnes mitmeid olümpiaharidusega seonduvaid
tegevusi. Koolides maaliti
amforaid, kutsuti külla sportlasi ning koostati postreid
oma kooli parimate sportlaste kohta. Enne koolide taliolümpia algust, 2. veebruaril,
toimus Leie koolis olümpia
teadmiste viktoriin.
Olümpiamängud toimusid KOV koostöögruppide
tegevuskava raames, mida
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF rahas-

tatud programmi kaasabil.
Olümpiamängude korraldamist toetasid ENTK, Olümpiaakadeemia, Eesti Kultuurkapital, Põltsamaa vald
ja Põltsamaa Felix. Korraldamisel olid abiks kõigi koolide õpetajad, vabatahtlikud,
Kaitseliit ja külaseltsid.
Ürituse vastutavad korraldajad Annika Kallasmaa,
Silja Peters, Kaire Kampus,
Merle Karuks, Sirje Jõemaa ja
Anar Treiman tänavad kõiki,
kes aitasid kaasa koolide taliolümpia õnnestumisele.
PVL

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis toimub igal aastal karjääripäev, kus oma kooli ja piirkonna koolide õpilastel on
võimalus osaleda erinevates töötubades ja kohtuda Eesti
kutse- ja kõrgkoolide esindajate ja tudengitega.
Sellel õppeaastal toimub traditsiooniks kujunenud karjääripäev 22. märtsil. Päeva eesmärk on pakkuda õpilastele
motiveerivaid ettekandeid ning praktilisi töötubasid, kus
osalejad saaksid ka ise käed külge panna ja näha-kuulda,
mis neid ühes või teises koolis õppima asudes ees ootab.
Sellel aastal on kindlasti oodata Kõrgema Sõjakooli
tudengeid, kes korraldavad töötoa, kus näidatakse militaarvarustust ja sooritatakse kehalisi katseid, et testida, kas
õpilane oleks antud koolis õppimiseks sobiv kandidaat. See
annab noortele võimaluse teada saada, millisel tasemel nad
on ning mida peaks enne sisseastumiskatseid veel treenima.
Nõusoleku meie karjääripäeval osaleda on andnud ka
sõjakooliga konkureeriv Eesti Sisekaitseakadeemia ja vanglakorralduse eriala. Samuti on osalemas Eesti Maaülikool,
Tallinna Tehnikaülikool ning nende Tartu Kolledž, Tallinna
Majanduskool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia,
Tartu Kutsehariduskeskus. Läbirääkimised käivad veel
Tartu Ülikooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga ning Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooliga.
Koolide valimine karjääripäevale toimus koostöös Põltsamaa kooli gümnasistidega, kes antud koolid välja pakkusid.
Samuti toimuvad motivatsiooniloengud aulas, kus on
võimalik kuulata nelja väga erinevat esinejat. Teemad ulatuvad turundusest poliitikani ning meelelahutusest ettevõtluseni.
Ootame 22. märtsil kooli karjääripäevale osalema ka
kõiki meie valla koolide 9. klasside õpilasi. Neil on samuti võimalus osaleda töötubades ja loengutes. Samal päeval
toimub ka kooli lahtiste uste päev, mille raames on võimalik
sooritada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi sisseastumisteste.
Maive Noodla
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi karjäärikoordinaator

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI

INFOPÄEVAD

Olümpia teemalised amforad. Foto Riina Valdmets

Riikide rivistus pidulikul avamisel. Foto Riina Valdmets

Põltsamaa vallavolikogu hariduskomisjoni ülevaade

Hariduskomisjoni tegevuse eesmärk on aidata kaasa
valla hariduselu korraldamisele. Meie haldusalasse
jäävad valla lasteaiad, koolid
ja huvikoolid.

Lasteaiad:
Põltsamaa lasteaed Tõruke
Põltsamaa lasteaed Mari
Puurmani lasteaed Siilipesa
Lasteaed-algkoolid ja
lasteaed-põhikoolid:
Esku-Kamari Kool
Adavere Põhikool
Pisisaare Algkool
Aidu Lasteaed-Algkool
Lustivere Põhikool
Koolid:
Põltsamaa Ühisgümnaasium
Puurmani Mõisakool

Huvikoolid:
Põltsamaa Muusikakool
Põltsamaa Spordikool
Põltsamaa Muusikakool

Valla volikogu hariduskomisjoni koosseis:
Esimees: Olev Teder endise Põltsamaa Ametikooli
majandusjuht ja õpetaja.
Tel 511 6183,
olevteder1@gmail.com
Aseesimees: Sigrid Saar AS Puit-Profiil, ekspordispetsialist tel 5331 0731,
saarsigrid@gmail.com
Liikmed:
Annika Kreitsman lasteaia Mari õppealajuhataja
526 3967,
annikakreitsman@gmail.com
Ene Külanurm - endise Põltsamaa Ametikooli
osakonnajuhataja, HTM
täiskasvanute õppekavade
ekspert, tel 529 0460,
ene@kylan.ee

Erika Sari - PÜG ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja
tel 5343 9667, erikasari03@
gmail.com
Merle Karuks -  Adavere
Põhikooli sotsiaalainete õpetaja, karjäärikoordinaator tel
527 9965, merle@apk.edu.ee
Reet Alev - endine Pajusi vallavanem tel 528 6623,
reet.alev@eesti.ee
Komisjoni liikmed peavad
oluliseks:
Põltsamaa Ühisgümnaasium on meie piirkonna ainus
keskharidust andev kool. Peame oluliseks, et meie piirkonna lapsed saaksid hea, kaasaegse gümnaasiumihariduse
koduvallas. Tähtis on, et saame korda tehtud õpilaskodu.

Töökorraldus.
Momendil on käsil valla haridusasutustega tutvumine, lasteaedade osalustasude
ühtlustamine,
õigusaktide korrastamine jne.
Kaasame oma töösse valla ja
haridusasutuste spetsialiste
ning oleme avatud koostööks.
Hariduskomisjoni koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt.

Põltsamaa Ühisgümnaasium alustab uue õppeaasta
1. klasside komplekteerimisega. Palume  2.–16. märtsini tuua
kooli kantseleisse (Veski t 5) 1. klassi astumise taotlused, kuhu
märkida ka õppesuund.
Lapsi ja vanemaid kutsume kooliga tutvuma 27. märtsil
ja 18. aprillil kell 17.00 Lille tänava õppehoonesse. (Selleks
ajaks on tehtud klasside eelkomplekteerimine.)
Lastega tegelevad õpetajad, vanematega vestlevad õppesuundade juhid, kooli psühholoog.
Täiendav info on kooli veebilehel www.poltsamaa.edu.ee /
Õppetöö / Vastuvõtt.
Taotluse vormi saab kooli kantseleist või kooli veebilehelt:
www.poltsamaa.edu.ee (Dokumendid, blanketid).
Lisaks taotlusele palume tuua
1) lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või
-tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja;
3) õpilaspileti pildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;
4) tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses);
5) koolivalmiduskaardi, mille on väljastanud lasteaed (pärast
lasteaia lõpetamist juuni alguses).
Dokumentide ärakirja saab kinnitada kooli sekretäri juures.
Kui vanem esitab digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei
pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

Olev Teder
Põltsamaa vallavolikogu
hariduskomisjoni esimees

Riina Valdmets
PÜG 1.- 6. kl õppealajuhataja
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Tuleohutusse peab panustama igaüks
Eelmisel
aastal
oli
Jõgevamaal kokku 19 eluhoonetulekahju – Jõgeva
vallas 5, Mustvee vallas 5
ning Põltsamaa vallas 9.
Neli nendest tulekahjudest
said alguse katkistest kütteseadmetest. Lisaks põhjustas kuuel korral tulekahju ohu hoonetele tahma
süttimine hooldamata kütteseadmete suitsulõõrides.
Eluhoonetes puhkevad tulekahjud sageli selle tõttu,
et üks elanikest ei hooli tuleohutuse tagamisest ning
tema käitumise tagajärjel
satub ohtu tema enda ja
naabrite elu ning vara.
Päästeameti statistika
alusel põhjustavad suure
osa eluhoonetulekahjudest
hooletud maja- või korteriomanikud, kelle ahjud,
pliidid, kaminad ja nende
korstnad on puhastamata
ja katkised. Kütteseadmetest lähtuva tuleohu kõrvaldamiseks pole paraku
muud võimalust, kui majapidamisse
investeerida – teha seadmed korda
ja neid regulaarselt ning
nõuetekohaselt
hooldada. Vähemalt kord aastas,
soovitatavalt enne kütteperioodi algust, tuleb küttesüsteemi puhastada ja selle
korrasolekut kontrollida.

Igal viiendal aastal peab
eramajas seda tööd tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajas peab
korstnapühkija käima igal
aastal. Elanikud saavad temalt kindluse, et tuleohtu
põhjustavaid tahmaseid,
pigitunud ja katkisi küttekoldeid ega korstnaid majas pole. Tehtud töö kohta
väljastab korstnapühkija
akti.
Kõigil inimestel pole
paraku võimalusi üsna
kulukateks kütteseadme
remonditöödeks. Siseministeeriumi, Päästeameti
ja kohalike omavalitsustega koostöös alustati sel
aastal projekti „500 kodu
tuleohutuks“. Projekti läbi
saavad ohutumaks mitmed
Jõgevamaa toimetulekuraskustes inimeste kodud,
kelle kütteseadmeid riigi
toel remonditakse. Jõgevamaa jaoks eraldas Siseministeerium selleks 54635
eurot ja korda peaks selle
eest tehtama minimaalselt
16 kodu. Toetuse saajad
valitakse välja päästjate kodunõustamiste andmete ja
omavalitsuste ettepanekute alusel. Päästjate seniste
kodunõustamiste käigus
kogutud info järgi on Eestis
vähemalt 5000 tuleohtlikku

kodu. Paraku kõigi ohtlike
kodude korda tegemiseks
raha ei jätku ja esialgu tehakse kahe aasta jooksul
korda neist vähemalt kümnendik. Korda tehtavate
kodude lõplik hulk sõltub
sellest, kui palju suudavad
omavalitsused riigi kõrval
projekti panustada.
Vähim, mida iga majavõi korteriomanik ise ära
saab teha, et enda, lähedaste ning naabrite ohutust
tagada, on omada töökorras ja vastavalt nõuetele
paigaldatud suitsuandurit.
Seade on igas eluasemes
seadusega kohustuslik juba
2009. aastast. Elamus või
korteris peab andur olema paigaldatud kruvidega magamistoa või ruume
ühendava koridori lakke.
Kahekordses elamus peab
andur ohutuse tagamiseks
olema mõlemal korrusel.
Andurit tuleb regulaarselt
testida – vähemalt kord
kuus, ja tolmust puhastada. Vajaduse tekkimisel tuleb kohe vahetada patarei,
mitte peita patareita seade
„ajutiselt“ kuhugi sahtlisse.
Tühjenevast patareist annab andur märku üksikute
piiksudega.
Mittetäielikul põlemisel
eralduv nähtamatu vingu-

gaas on värvitu ja lõhnatu, aga samas ülimürgine.
Seda suitsuandur õhust ei
tuvasta ja vaja läheb vinguandurit. Seepärast soovitame tahkel küttel töötava
kütteseadmega – näiteks
ahju, kamina või pliidiga
eluasemetesse – paigaldada tingimata ka vinguandur. Elamutes ja korterites,
kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks
gaasil töötav veesoojendi, mis võtab põlemiseks
õhku otse eluruumidest, on
käesolevast aastast ka vingugaasiandur kohustuslik.
Erinevalt suitsuandurist ei
kinnitata vingugaasiandurit lakke, vaid ruumi seinale kuni pooleteise meetri
kõrgusele põrandast ja ühe
kuni kolme meetri kaugusele vingugaasi tekitajast.
Eelmisel aastal hukkus
Eestis vara suletud siibriga või katkisest kütteseadmest tuppa imbunud
vingugaasist viis inimest.
Vingumürgituse tunnete
ära peavalu, õhupuudustunde, iivelduse, väsimuse ning teadvuse- või
südamerütmi häirete järgi.
Nende tunnuste ilmnemisel avage siiber, tuulutage
tuba ja minge kohe värske
õhu kätte. Tõsisemate ter-

visehäirete korral kutsuge
kiirabi.
Kui tulekahju avastatakse, peavad elanikud
saama võimalikult kiiresti
ja ohutult eluhoonest välja. Selleks tuleb väljapääsuteed vabad hoida. Sinna
ei tohi kuhjata mööblit ega
panna muid takistusi nagu
jalgrattaid, ehitusmaterjale
või lapsevankreid. Välisuks peab olema seestpoolt
kergelt avatav.
Ainult iga inimese osalemisel ja kaasabil suudame muuta Jõgevamaa
kodud tuleohutumaks ja
turvalisemaks.
Rohkem infot kodu
tuleohutuse kohta leiate
internetist www.kodutuleohutuks.ee. Nõuandeid
saate küsida lisaks päästeala infotelefonilt 1524.

Tõnu Vare
Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist

FÜÜSILISE ISIKU TULUDE DEKLAREERIMISE MEELESPEA

Nagu ka eelnevatel aastatel, algas tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini oli igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis
Maksu- ja tolliametile teada on.
Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud,
kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed
väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha
arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise
isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.
Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest
andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga
ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale
E-N 8.30–16.30, R 8.30–15.30. Jõgeva teenindusbüroo asukoht Suur 3,
Jõgeva.

Kes peavad deklaratsiooni esitama:

Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile
(vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.
Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem
kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.
Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
Isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.
Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.
Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab.
Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje (nn „siniseid“) deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie
kodulehelt.

Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib kindel olla, et midagi maksuhaldurile teadaolevatest
andmetest deklareerimata ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma ID-kaardi
kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks kaasa võtta ka
ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal ka kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes vajadusel deklaratsiooni täitmisel
aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti kiirem. Lisaks
sellele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel
enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.
Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida emaksuamet/e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või pangalinkide abil).
Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud
üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse
Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:
kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)
kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale
kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile
kui saite tulu välismaalt
kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest
kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali
võõrandamist
kui kasutate investeerimiskontot
Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 eurot
Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot
Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot
Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel eraklient@emta.ee
Kersti Kronberg
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Lihtne selgitus
kodukütjale    
1. Kasutusel olevat küttesüsteemi peab puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvem,
kui üks kord aastas. Puhastamise sagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.  
2. Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib küttesüsteeme ka ise puhastada, kuid viie
aasta jooksul peab külastama teid
kutsetunnistusega
korstnapühkija,
kes puhastab ja vaatab üle Teie küttesüsteemid ja väljastab sellekohase
akti. Kui Teil puuduvad vastavad tööriistad või kogemused kutsuge alati korstnapühkija.                                               
3. Ridaelamutes, kortermajades ning
paarismajades peab küttesüsteemi
puhastama 4. või 5. taseme korstnapühkija.  

Mida peaks teadma kütmisest.                              

1. Küttekolded ei ole PRÜGIKASTID!
2. Siiber peab olema täielikult avatud kuni kütmise lõpuni.                                              
3. Kasutage ainult kütmiseks ette nähtud kuiva küttematerjali.
4. Vältige üle kütmist. Klassikalise
ahju õige kogus on üks sületäis st 5–6
halgu korraga. Kui on külmad ilmad,
kütke mitu korda päevas.  
5. Põlemis protsessile tuleb tagada hapniku juurdepääs. Kui maja on
renoveeritud, paigaldatud on pakettaknad, ning uksed on tihendatud siis on
oht, et hapniku juurdepääs ruumidesse on piiratud. Kõige lihtsam soovitus
on avada kütmise ajaks natuke akent.                            
Iganenud on arvamus, et korstnaid
pühitakse ainult enne kütteperioodi
algust. Korstnapühkimistöödega võib
alustada ka kevadel, peale kütteperioodi lõppu. Nii ei teki probleeme
sellega, et sügisel pikkade järjekordade tõttu jäävad korstnad õigeaegselt
pühkimata.           
Jääb üle veel imestada, mida kõike olen leidnud pliitidest, truupidest,
ahjudest ning korstendest: õmblusnõelad, niidirull, noad, kahvlid, pastakad, autovõtmed, kellu, haamer,
mänguauto,
korstnapuhastushari,
truubihari koos trossiga, sepistatud
aidaukse hinged, varrega seljapesuhari, pudel viina (hundijalavett täis ja
korgi all) jne. Need on asjad, mis kindlasti ei tohiks kütteseadmetes hoiul
olla.
Turvalist kütmist!                            
Raul Raadla
4. taseme korstnapühkija

2. aprill

tuludeklaratsiooni
esitamise tähtpäev

2.juuli

juurdemaksmisele
kuuluva tulumaksu
tasumise ja
enammakstud
tulumaksu tagastamise
tähtpäev

1.oktoober

juurdemaksmisele
kuuluva tulumaksu
tasumise ja
enammakstud tulumaksu
tagastamise tähtpäev
• residentidele,
kes deklareerisid
ettevõtlustulu, kasu
vara võõrandamisest
või välisriigis saadud
tulu
• mitteresidentidele,
kes deklareerisid
mahaarvamisi Eestis
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Esku noored avasid jõusaali

Esku kunagine töökojahoone on leidnud uutmoodi
kasutust. MTÜ Esku Gym
eestvedajad Gedtlin Tõniste
ja Lenard Moroz avasid jaanuari lõpus pidulikult kajakohase sisustusega jõusaali. Siia
on oodatud kõik spordihuvilised, kes naudivad jõusaalis
treenimist.
Esimesed mõtted jõusaali
rajamiseks Esku tekkisid viis
aastat tagasi. Kahe aasta eest
asuti ruume otsima. Esmalt
unistusena näiv mõte hakkas iga päevaga reaalsemaks
saama. Kui ruumid leitud,
asuti oma tegevusele toetust
ja vahendeid otsima. Kodanikuühiskonna sihtkapitali
(KÜSKi) toel tehti ruumides
remont ning sisustuse täien- Vasakult Esku GYMi suursponsor Timo Majuri, Gedtlin Tõniste ja Lenard Moroz.
damiseks soetati hantliriiul.
samuti on mitmeid vajalikke rainerit, trenažöörid selja-, saali sisustus täieneb pideTreeningvahendite soetamijõumasinaid aidanud han- kõhu- ja jalalihastele, kahte valt. Pärast avamist on saali
sel on suuresti abiks olnud
kida Timo Majuri, kes ka ise tüüpi hantlid ning veel mõ- sisustus täienenud spinningu
kohalikud tööandjad ja etteon aktiivne jõusaali kasutaja ned jõumasinad. Olemas on rattaga. Kohe-kohe on saabuvõtjad. Palju on abi olnud vaning rinnaltsurumise maail- varbsein ja poksikott . Eraldi mas ka kaldpink ja jooksulint.
batahtlikest toetajatest, kes on
mameister.
on rajatud tõstepõrand, kus „Meiega võttis ühendust Põltreageerinud Facebooki ülesHetkel on Esku jõusaalis saab kangile paigaldada kuni samaa Valla Spordiklubi Terkutsetele. Konesko AS toetas
olemas stepper, kaks crosst- 450 kilogrammi raskusi. Jõu- vis MTÜ juhatuse liige Väino
noori kükipuuri soetamisega,

Treiman ja pakkus toetust
reguleeritava kaldpingi soetamiseks. Samuti toetas Roadfolf OÜ jooksulindi soetamist,”
rõõmustab Getdlin heade toetajate üle.
Gedtlini sõnul on neil siiralt hea meel, et nende ettevõtmine on leidnud nii palju
toetust. „Meie ühine eesmärk
on panustada meie oma inimeste tervisesse. Vähemtähtis ei ole siinkohal noortele
tegevuse pakkumine,” ütleb
ta. Esku noori toetava Timo
Majuri sõnul ollakse õigel
teel, kui tehakse asja südamega, pakkudes soodsat treenimisvõimalust.
Esku jõusaali ühekordne
külastus maksab 1,5 eurot,
kuupilet 15 eurot. Jõusaali
kohta saab lisainfot ja ennast
saalikasutajana kirja panna
Facebooki vahendusel. Asutajate sõnul on hetkel veel
probleemiks pesemisvõimaluste puudumine, kuid ka
see mure loodetakse õige pea
lahendada.
Taimi Rao

Lugeja kirjutab
Eelmises Põltsamaa valla lehes
ilmunud O. Tederi artiklis Kuperjanovist oli mainitud, nagu oleks Aidu
Vabadussõjas 1919. a algul tagasi vallutatud. Kuna elan ise sealkandis ning
tean, et Võidualtar on püstitatud kohale, kus punavägi jõudis Aidule kõige
lähemale, siis vaatasin üle kättesattunud materjalid ja tegin täpsuse huvides alljärgneva kokkuvõtte.”
Kirjasõnas on Vabadussõja Aidu
lahingu kohta liikvel üksteisest veidi erinevaid kirjeldusi. Selles osas, et
Aidu all tõkestati sissetung Kesk-Eestisse ning tegu oli ühega sõja neljast
olulisemast murdelahingust, vaidlust
ei paista olevat. Küll aga on erinevusi
kuupäevades ning eriti selles, kumba
poole käes Aidu küla lahingute ajal
oli. Näiteks raamatus “Nimed marmortahvlil” (Eesti Raamat 1991, lk
98) tuuakse ülevaade tolleaegsetes
ajalehtedes kirjutatust: “Samuti käisid kõvad lahingud parajasti Aidu all,
mis enamlastelt pärast visa vastupanu

tagasi oli võetud ja mida kaitsti nüüd
edukalt ja veriselt punaväe uute rünnakute vastu.”
Kõige tõepärasema lahingu kirjelduse olen leidnud Kaitseliidu Jõgeva
Maleva ajaloopealiku Ülo Pärna teosest “Jõgevamaa Kaitseliidu raamat”,
millest nähtuvalt toimus lahing üldjoontes järgmiselt:
Esimene lahingupäev oli 27. detsember 1918. a Aidut kaitses 2. polgu
III pataljon a-kpt K. Preisbergi juhatamisel – 47 jalaväelast ning polgu ratsakomando. Ida poolt tungisid peale
3. soome kommunistliku polgu osad –
ca 350 jalaväelast ning 50 ratsaväelast.
Kaitsjad kasutasid positsiooni valimisel ära Aidu põllumeeste poolt rajatud
kiviaedu. Suures arvulises ülekaalus
olevad pealetungijad ei suutnud Aidut
otse peale tungides võtta, seejärel tungisid peale tiibadelt. Pimeduse saabudes pealetungijad väsisid ning taandusid Jõgeva suunas. Eduka tõrjelahingu
maha pidanud kaitsjad ei julgenud

ümberpiiramise kartuses ööseks Aitu
jääda ning taandusid Sulustveresse.
Põltsamaal paiknev 2. polgu juhatus ei teadnud, et punasoomlased Aitu
sisse ei tulnud ning kavandas Aidu
tagasi vallutamist. Tegelikult tuvastas
juba Puurmanis baseeruva Kuperjanovi partisanide luure järgmise päeva
hommikul kella 8 ajal, et Aidus vaenlasi ei ole. Keskhommiku ajal tuli kõige
kiirem Aidu tagasivõtmise käsutäitja
2. polgu I pataljon kapten Andersoni
juhatusel Lahavere poolt ning võttis
Aidu küla enda kätte.
31. detsembril tegid eestlased üllatusrünnaku Kaave mõisale ning lõid
sealt välja punaste ratsarühma.
Teine suurem rünnak Aidule toimus 2. jaanuaril 1919 kahelt poolt
Jõgeva-Põltsamaa maanteed. Aidu
küla kaitses 2. polgu II pataljon a-kpt
E. Liibuse juhatusel, kelle alluvuses
olid ka Torma-Lohusuu ja Palamuse kaitseliitlased. Pealetungijaile oli
lisandunud 49. kommunistlik küti-

KUTSE PEOLE
Valdade ühinemine on toimunud, ühised juhtorganid valitud, vabariigi sünnipäev ühiselt peetud, tulemas on „ÜHINENUD VALDADE RAHVAPIDU“
Vanarahvas teadis, et õnneliku abielu eelduseks on
mitmepäevane pulmapidu, noorte sugulased pidid
saama koos pruukosti võtta, laulda, tantsida ja maailma asju arutada. Tahame meiegi, et ühinenud valdade kooselu laabuks ja rõõmu tooks.
Reedel, 16. märtsil saavad varasema 4P elanikud
kokku Põltsamaa kultuurikeskuses, et koos laulda, tantsida ja sõpru-tuttavaid kostitada. Laudadele
seame head ja paremat, iga kollektiiv ja sõpruskond
saab teha oma valiku, piirduda näksidega või tuua
kohale „supp, praad, magustoit”. Mitmepäevast pidu
planeeritud pole, kuigi spontaansed järelpeod pole
välistatud.
Tantsukingade kontsaplekid peab varakult üle
vaatama, et ikka vastu peaksid. Hoogsaid ja aeglasemaid tantsulugusid esitab ansambel Vana Kallim.

polk, kokku oli punaväelasi ca 950 jalaväelast ning 50 ratsaväelast. Pealetungi
toetas tulega 6 suurtükki. Tulevahetus
kestis kella 20-ni, seejärel pealetungijad taandusid Kaave suunas.
Kolmandat korda ründasid punaste polgud Aidut 4. jaanuaril. Vene 49.
polk tungis peale läbi Vägari küla ning
3. soome kommunistlik polk läbi Kose
küla. Lõuna paiku jõudis ca 50- meheline punaste ratsasalk ümber kaitsjate
parema tiiva välja Oe lähedale, see
ümberhaaramine suudeti tõkestada.
Õhtuhämaruses vallutas 2. polgu I pataljoni 4. rood tagasi Kose küla ning
Aidu ette antud külgtule all taganesid
pealetungijad Jõgeva suunas.
5. jaanuaril punased viisid oma
suurtükid vallamaja juurest ära.
Aidu lahingu taastatud mälestusmärk – Võidualtar – asub kohas, kus
punased jõudsid Aidule kõige lähemale.
Olav Auksmaa
Vägari küla
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Suurõppus SIIL
on tulekul
Käesoleva aasta suursündmus ehk rahvusvaheline
õppus SIIL 2018 ei ole enam
mägede taga.
Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili sõnul on
maikuus toimuva suurõppuse SIIL raskuskese Kaitseliidu
kanda ning õppusele oodatakse osalema kõiki Kaitseliidu tegevliikmeid, sh Naiskodukaitse liikmeid.
Reservväelastele on kirjalikud kutsed saatnud Kaitsevägi, ülejäänud said õppuse
kutse Jõgeva maleva pealikult.
Kindlasti ootame õppusele
kõiki kutsutuid, toonitame –
KÕIKI kutsutuid, olenemata
aktiivsusest, väljaõppest või
vanusest. IGA OKAS LOEB!
- nagu ütleb ka õppuse SIIL
tunnuslause.
Õppus algab 4. mail ning
siis ootame teid Kaitseliidu
Jõgeva maleva staabi- ja tagalakeskusesse
aadressiga
Aia 36a, Jõgeva linn. Saabumisaja puhul tuleb lähtuda
Teile saadetud kutses märgitud kellaajast. Õppus lõppeb
malevapealiku kutse saanud
Kaitseliidu liikmetele 6. mail
pärast allüksuste lahkformeerimist.
Malevapealiku kutse saanutel palume anda tagasiside
oma osalemise/mitteosalemise kohta helistades telefoninumbril 5304 1999, samalt
numbrilt on võimalik vajadusel saada ka täiendavat informatsiooni õppusel toimuva
kohta.
Kolonelleitnant
Tarmo Laaniste
Kaitseliidu Jõgeva maleva
pealik

KUPERJANOVI
RETK
Puurmani - Tabivere
tszdfkjoozxaycmj

3. märts 2018

Oleme tellinud ilusa talveilma, et läbida u 23 km pikkune retk jalgsi või suuskadel.
Retk algab Puurmani mõisahoone eest ja lõpeb Tabivere vallamuuseumi juures.
Vahepeal saab kontrollpunktides ülesandeid lahendada ja sooja teed juua.
PS! Ole keskkonnaga sõber ja võta kaasa oma tass!

Isiklikud sõiduvahendid saab parkida Tabiverre, kust hommikul
kõik soovijad Puurmanisse sõidutatakse.

Pärast retke transporti Tabiverest tagasi Puurmanisse korraldatud ei ole!

AJAKAVA

9.00 väljasõit Tabiverest stardipaika Puurmanis
9.30 osalejate registreerimine Puurmani lossis
10.00 avatseremoonia

10.15 START
17.00 suletakse finiš Tabiveres vallamuuseumi juures
Registreerumine kuni 25. veebruarini 2018
Facebooki ürituse lehel “Kuperjanovi retk 2018”
Osalustasu 2 eurot. Tasumine kohapeal SULARAHAS.
Lastele on osalemine tasuta.

Info:
e-post kairi.sumero@kaitseliit.ee
Koduleht: http://jogeva.kaitseliit.ee/et/kuperjanovi-retk

Tantsimine ei eelda vastassoost partneri olemasolu!
Õhtut juhivad Mafalda ja Loreida.
Olete kõik oodatud!

Tartu vald

Põltsamaa vald

Põltsamaa valla leht.
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Sõna on seltsilistel!

Kodulugu

Eesti ajakirjanduse häll on Kuningamäel
Põltsamaalt Võhma poole
välja sõites hämmastab kindlasti paljusid pruun suunaviit
nimetusega „Eesti ajakirjanduse häll“. Kui keegi oma uudishimu rahuldada otsustab,
siis leiab ta põlluservast kivi,
kuhu on lisatud marmortahvel
tekstiga:

Siin asus aastail
1766–1789 trükikoda
kus 1766. a. trükiti
esimene eesti ajakiri
„Lühhike öppetus“

See kivi on paika pandud
1966. aastal, eestikeelse ajakirjanduse 200. sünnipäeva puhul
kohta, kus kunagi oli trükikoda. Mis on majast endast järel,
on kirjutatud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse 2011.
Seal seisab, et hoone vare kujutab endast maakivist laotud
vundamenti ja soklikorrust.
Hoone on ristkülikukujulise
põhiplaaniga. Lääneküljest on
müür kõrgusega kuni 2 meetrit. Idapoolse müüri kõrgus on
umbes 1 meeter. Osaliselt on
näha soklikorruse ruumijaotust.
Millega siis tegu on? Nimelt Põltsamaa õitseajal, 18.
sajandi teisel poolel, aastal
1766, asutas lossihärra major
Woldemar Johann von Lauw
temale kuulunud hoonetekompleksis
Kuningamäel
haigla, mis oli ette nähtud alamast soost rahva ravimiseks.
Haigla juhatajaks kutsus von
Lauw energilise ja progressiivsete vaadetega arsti Peter
Ernst Wilde, kes omakorda
soovis asutada trükikoda. Ja
nii see siis läks.
Peter Ernst Wilde oli sündinud 24. augustil 1732. aastal
saksa väikemõisniku peres
Pommeris. Pärast gümnaasiumi lõpetamist õppis ta ülikoolis kõigepealt usuteadust, siis
õigusteadust, kuid rõugetesse haigestumine tekitas huvi
meditsiini vastu ning nii sai
Wildest Königsbergi ülikooli
lõpetamise järel hoopis arst.
1765. aastal asus Wilde Jelgavasse, kus hakkas arstitöö
kõrvalt välja andma ajakirja
„Der Landarzt“ (Maa-arst).
Jelgavast suundus Wilde Riiga ning hakkas maad kuulama, kus oma ajakirja edukamalt välja saaks anda.
Üle aasta pidas ta läbirääkimisi W. J. von Lauw’ga,
enne kui mehed tingimustes
kokkuleppele jõudsid. Wilde lubas enda peale võtta nii
Vana-Põltsamaa,
Adavere
kui ka Võisiku mõisa rahva
ravimise. Põltsamaale tahtis
ta kevadel kiiresti ravimtaimeaia rajada, kuid tegelikult
venisid asjaajamised pikemale nagu ikka ja ta jõudis
kohale alles vastu sügist, kas
augusti lõpul või septembri
algul 1766.
Nii nagu Kuningamäele maarahva jaoks asutatud
haigla oli esimene Eestis,
oli ka siinne apteek ühtlasi
esimeseks
maa-apteegiks.
Et ravimid odavamalt kätte
tuleks, selleks oligi vaja ravimtaimeaeda – eks enamjagu arstirohtusid tulnud ju
kodumaa taimedest. Noor-

Trükikoja koht Kuningamäel. Foto Reigo Tõnisson.

meestele korraldati ka kursuseid, kus õpetati anatoomiat,
füsioloogiat, haige uurimist
ja ravimist. Kui palju oli õpilasi ja kui kaua selline kool
töötas, see ei ole teada.

Juba Riias olles taotles Wilde Liivimaa kindralkubernerilt George von Browne’ilt
trükikoja asutamise loa. Talle
seati tingimuseks, et ta trükib vaid omaenda kirjutatud
tekste. Seda võis Wilde teha
tsensuurivabalt, kindralkuberner oli tema rahvavalgustusliku ajakirja asutamisse heatahtlikult suhtunud.
Lisatingimus oli, et trükised
ei tohi olla religiooni-, riigiega maaseadustevastased.
Wilde eesmärgiks oli
õpetada maarahvale, kuidas
paremini oma tervise eest
hoolt kanda ja millega end
ravida, kuid samuti oli tal
ettepanekuid kodumajapidamise, loomakasvatuse ning
põllupidamise valdkonnas.
Koostöös valgustussajandile
kohase humanistliku maailmavaatega
kirikuõpetaja
August Wilhelm Hupeliga
oli võimalik maarahvast harida ja abistada.
Taanist osteti 1766. aastal
200 rubla eest kogu trükkimiseks vajalik atribuutika
ja Wilde võis oma trükikoja avada. Siin, Kuningamäe
meierei ruumes, jätkas ta
saksakeelsete meditsiiniajakirjade väljaandmist. Siin
tegi ta algust ka otse maarahvale suunatud esimese eestikeelse perioodilise trükisega
„Lühhike Öppetus“, mis oli
tegelikult tema saksakeelse
ajakirja „Der Landarzt“ tõlge
eesti keelde. Tõlkis pastor A.
W. Hupel ning kokku ilmus
1766. aasta sügisest 1767. aasta keskpaigani 41 numbrit
ehk tükki nagu toona öeldi.
Ajakirjad olid nelja leheküljega ja pisut väiksemas
formaadis kui praegused.
Enam-vähem saaks toonasest ajakirjast pildi silme ette,
kui A4 mõõdus lehe pooleks
murraks ning tekkinud neli
lehekülge pookstave täis
veaks.
Sama teksti, millest eestlased oma esimese ajakirja
said, tõlkis Läti pastor Jakob
Lange läti keelde ning 1767.
aastal said ka lätlased oma
esimese ajakirja “Latweeschu
Ahrste”. See trükiti samuti

Kuningamäel ehk saksakeelse nimega Königsbergis. Läti
ajakirjanduse juurte otsimisel
on see uhke nimi pisut segadust tekitanud – on ju Läti
lähedal teinegi, märksa suurem ja kuulsam Königsberg
(Kaliningrad). Ka läti pastori Jakob Lange läti-saksa ja
saksa-läti sõnaraamatud on
Kuningamäel trükitud.
Meditsiiniteemal
andis
Wilde veel välja ajakirja
„Liefländische Abhandlungen von der Arzeneywissenschaft“.
Kes tahab ise kõik ajakirja „Lühhike Öppetus“ tükid
läbi lugeda, küsigu raamatukogust, 1976 trükiti sellest
faksiimile väljaanne. Siin aga
toome ära pisukese ülevaate
arsti juhtnööridest.
Suurt rõhku pani Wilde
talurahva harimisel nakkushaiguste ärahoidmisele, vajadusele talutaresid tuulutada
ja haigete laste eest hoolitseda. Ajakirjas õpetati loomi ravitsema ning anti nõu, kuidas
põldu paremini harida, aedja juurvilja kasvatada ja talveks sööta varuda. Majadele
soovitati ehitada korstnad,
nimelt pidas Wilde igasugust suitsu inimestele kahjulikuks. Maarahval oli ju seni
kombeks haigetoas nahatükke kõrvetada, et haigust
hävitada. Naha kärssamise
mürgine suits uimastas tõbise, seega vähenes tõesti ka
valu, kuid inimese elupäevi
selline meetod küll kindlasti
ei pikendanud.
Wilde õpetas rahvast ravimtaimi korjama ja nendest
rohtusid valmistama. Suurt
austust tundis Wilde näiteks
jõhvikate ja kadakamarjade
vastu. Ta õpetas ka haiguste
ennetamist ja ravimist. Palju
oli kirjutatud rõugetest, mida
ta ju ise põdenud oli, ja ta
siiralt soovitas lastele kaitsepookimisi teha.
Doktor Wilde heidab ette,
et haiguse puhul jäädakse
liiga kauaks ootama, kas haigus ehk ise üle läheb. Aga
kui läheb hullemaks, siis
minnakse nõialt või külatargalt rohtu otsima, ehkki õige
oleks võimalikult kiiresti apteeki või mõisa pöörduda.
Ikka usutakse, et haiguse on
keegi sulle kaela nõidunud ja
et nõia abil saab selle jälle pahasoovijale tagasi saata.

Kui arstilt saadud rohi
kohe kahe võtmise järel ei
aita, loobutakse sellest, aga
haigus ei saa nii kiiresti üle
minna, tuleks ikka korralikult rohtu edasi võtta.
Oli selline üldine veendumus, et haigused tulevad
pahast tuulest ja laias laastus
jagunesid haigused kaheks:
soetõbi ja külm tõbi. Paha
tuule vastu soovitab dr Wilde igal hommikul peotäie
kadakamarju korralikult läbi
näritult ära süüa, lastele anda
2–3 marja. Marju võib ka viinas leotada ja siis hommikuti
väikse topsitäie võtta.
Et nakatumist vältida, ei
tohi haigega samast nõust
süüa, koos saunas vihtlemas
käia ega haige riideid selga
panna. Üldiselt kasutavat
maarahvas esimese rohuna
pipraviina, aga Wilde taunib
seda – iga haiguse vastu see
ka ei aita. Lisaks pipraviinale on populaarsed juuda
sitt (Ferula asaphoetida ehk
haisva vaiguputke mahl, mis
kogutakse, kuivatatakse ja
kasutatakse Pärsias vürtsina
toitudes) ning püssirohi. On
veel rohtusid, aga neid põlgab Wilde nii väga, et ei taha
isegi nimetada.
Liigjoomisest on ajendatud kaks tervet ajakirja
numbrit, see teema häiris
Peter Wildet üliväga. Ta kirjutab: selle asemel, et pühapäeval pärast teenistust loba
juttu ajada või kõrtsis lakkuda, minge parem ravimtaimi
otsima. Esimestena nimetab
Wilde jõhvikaid, pojengi,
alandi ja heinputke, teises järjekorras tulevad paiselehed,
kobrulehed, pestilens-wurtsel e katkujuur, varsakabjad,
ubalehed. Igal kodumaisel
puul on midagi haiguste
vastu pakkuda, näiteks luuvalu vastu aitab noorte kaselehtede sees higistamine.
Leedriõied puhastavad verd,
vähendavad valu ja ajavad
higistama. Apteegis valavad
nad leedriõitele vett ja see
vesi aitab luuvalu puhul, lehed aitavad paistetuse korral.
Pihlakamarjad on väga head
kõhutõve vastu.
Pikemalt samal teemal,
nii doktor Wildest kui tema
õpetustest, on lugeda Sirje
Alusalu ja allakirjutanu koostatud raamatust „Põltsamaa
meditsiini 250 aastat sõnas ja
pildis“.
1770 ostis Lauw trükikoja
Wildelt ära ja pidas seda ise.
1772 ilmus siin näiteks Torma pastori Schwarzenbergi
„Die Kunst alle Küchenkräuter und Wurzeln zu trocknen
und in Kartuse zu verpacken” ehk lahtiseletatult söödavate taimede kuivatamise
õpetus, mis tõlgiti mujal ka
hispaania, inglise, poola,
vene ja rootsi keelde. Aastatel
1766–1789 ilmus Põltsamaal
kokku ligi 40 erinevat väljaannet: seitse eesti, kolm läti ja
30 saksa keeles.

Rutt Tänav

Mittetulundusühing Yeshe Khorlo Eesti

Sungtrul rinpoche.
2016. aasta viimastel päevadel loodi Põltsamaa valda mittetulundusühing Yeshe Khorlo Eesti. „Yeshe Khorlo“ tähendab tiibeti keeles
„tarkuse ratas“ – see tarkuse ratas sümboliseerib nii Buddha õpetusi
kui praktilisi juhiseid täielikuks vabanemiseks.
MTÜ Yeshe Khorlo Eesti eesmärk on erinevate kultuuriliste,
sotsiaalsete ja vaimse heaolu suurendamisega seotud tegevuste elluviimine.
Sealhulgas budismi ja eelkõige Tiibeti budismi Pema Lingpa õpetusliini ja õpetuse tutvustamine ning Tiibeti ja Bhutani kultuuri ja
ajaloo uurimine ning tutvustamine Eestis.
Aastast 2002 on Umbusis budismikeskus, millele kuulus ka pea
50 hektarit maad.
Möödunud aastal annetas Umbusi keskus sellest 9,9 hektarit
vastloodud Yeshe Khorlo Eestile eralduskeskuse loomiseks, selleks,
et Yeshe Khorlo saaks kasutada maad eralduskeskuse ehitamiseks
Gangteng tulku rinpotše, Yeshe Khorlo vaimse juhi, juhiste järgi.
2016. aasta novembris, enne maa annetamist tuli Prantsusmaalt
Eestisse, Umbusisse Yeshe Khorlo Euroopa residentlaama ja Gangteng rinpotše vend khenpo Karma Wangyel, et hinnata annetatava
maa sobivust eralduskeskuse loomiseks. Khenpo hindas maa tulevasele eralduskeskusele sobivaks ja sellest otsusest alates on alanud ka
Yeshe Khorlo tegevus.
Möödunud suvel tuli esmakordselt Eestisse Gangteng rinpotše
ise, et anda Eestis õpetusi ja pühitseda tulevase eralduskeskuse maa.
Sellel heaendelisel sündmusel osalesid rinpotše õpilased nii Eestist,
Venemaalt, Saksamaalt kui Poolast. Umbusis osales õpetusel kokku
pea 60 inimest.
Märtsi keskpaigas tuleb teist korda Eestisse khenpo Karma Wangyel, seekord jagab ta oma õpetusi Tallinnas.
Aprilli alguses ootame Eestisse pühitsusi andma Pema Lingpa 11.
taassündi, Sungtrul rinpotšed. Tema annab ühe pühitsuse Tallinnas
ning teise Umbusi budismikeskuses.
8. aprillil annab Sungtrul rinpotše Umbusis kombineeritud kolme
virgunud raevuka jumaluse - Hajagriva-Vadžrapani- Garuda pühitsuse, mis on eelkõige seotud takistuste eemaldamisega. Vadžrapani,
kes on Buddha jõu väljendus, koos Garuda ja Hajagrivaga kaitsevad
olendeid välistest teguritest tulenevate haiguste, takistuste ja musta
maagia eest. Sellest, takistusi eemaldavast pühitsusest, ootame kindlasti osa võtma ka ümberkaudseid elanikke. Pühitsuse eeldatav algus
on kell 11.
Mis asi on eralduskeskus?
Neil, kes soovivad budistlike praktikatega süvitsi minna, on hea
teha seda ühiskonnast eraldatuna, pädeva õpetaja hoolika juhendamise all. Gangteng rinpotšel on Euroopas õpetusi andnud juba paar
aastakümmet ning tema euroopa õpilaste hulgas on neid, kes tahaksid õpetustega sügavamalt tegelda. Bhutanis on küll olemas võimalused kolmeaastaseks ritriidiks, kuid pikaajalise Bhutani viisa saamine
osutus paljudele väga keeruliseks. Selleks, et võimaldada ka rinpotše Euroopa õpilastel põhjalikulmalt praktikatega tegeleda, alustati
Euroopas eralduskeskuseks sobiva maatüki otsimisega juba aastaid
tagasi. Pikalt kestnud otsingud ei kandnud erinevatel põhjustel vilja.
Nüüd on aga olemas maa ning kava keskuse ehitamiseks, raha selle
ehitamiseks tuleb Euroopas kogutavatest annetustest.
Kindlasti mõjutab meie tegevus ka kohaliku elu.
Vaimsed praktikad, mida keskuses tehakse, mõjutavad ümbruskonda samamoodi, kui heas tujus inimese rõõm ja optimism muudab
ümbritsevate inimeste tuju paremaks.
Kohalikud elanikud on väga oodatud õpetustele ja pühitsustele,
mille kohta jagame meelsasti infot erinevate kanalite vahendusel.
Meiega saab ühendust:
yeshekhorloest@gmail.com

Põltsamaa valla leht.
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KULTUUR JA VABA AEG
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
Galeriis on Teatri ja Muusika muuseumi näitus „Lapsepõlvelood“
8. märtsi kell 17.00 – Naistepäeva kontsert
12. märts kell 11.00 – Kuressaare Lasteteatri etendus „Kolm
põrsakest“
14. märts kell 19.00 – Rakvere
Teatri etendus „Küllus“
16. märts kell 19.00 – ÜHINENUD
VALDADE RAHVAPIDU
25. märts – Perepäev
27. märts kell 19.00 – Tantsutuba
30. märts kell 19.00 – Kaunimate
Aastate Vennaskonna kontsert
KESK-EESTI KUNSTIGALERII
PART
1. märts kell 16.00 Tartu Kõrgema Kunstikooli maaliosakonna
näituse avamine. Näitus jääb
avatuks 14. aprillini.
PAJUSI RAHVAMAJA
1. märts kell 19.00 – Seasaare
teatrietendus “Missioon”
11. märts kell 17.00 – Valter
Ojakääru 95. sünniaastapäeva
kontsert. Jazzmuusikud ja Helin-

AIDU KOOLI SAAL
9. märts kell 19.00 – Tantsuklubi
29.03. kell 19.00 – Positiivseks
60 minutiga

PUURMANI RAHVAMAJA
2.märts kell 18.00 – kinoõhtu
„Klassikokkutulek 2”
12.märts kell 18.00 – Mälumäng
V voor

KÜLASELTSID JA MTÜ-D

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
4. märts kell 16.00 ja kell 19.00 –
filmiõhtu „Klassikokkutulek 2”
5. märts kell 19.00 – filmiõhtu
„Klassikokkutulek 2”

Leida Kivisikk

90

Oma südamest sa suutnud
soojust anda teistele.
Sünnipäeva lilled
tänutäheks toome sinule.
Õnnitlevad lapsed,
lapselapsed ja lapselapselapsed

Laulukoor Oma Rõõm
õnnitleb:

IN MEMORIAM

Mari Arder, Ivi Rausi ning Liina
Saar
17. märts kell 19.00 – klubiõhtu. Tantsuks mängib ansambel
Tulivesi.

PÕLTSAMAA
ÜHISGÜMNAASIUM
1. märts – Hariduskonverents
“Õpetaja - õpilase arengu toetaja
ja
suunaja” Lisainfo: tiia.mikson@
poltsamaa.edu.ee
22.märts – Karjääripäev. Oodatud
kõik valla 9. klasside õpilased.
27. märtsil ja 18. aprillil kell
17.00 – infopäevad Lille tn
õppehoones lastele ja lapsevanematele.

URVE SÄÄSK

4. märts

75

Puurmani PÜ õnnitleb ühistu liikmeid:

Herta Allas

6. märts - 60

TROLLI MÄNGUPESA
10. märts kell 10.00 – Trolli
mängupesa 1. sünnipäevapidu.
Näomaalingud, Pipi ja suur koogi
söömine. Lisainfo trollitrall@
gmail.com või FB

KIRIKU TEATED
EELK KURSI KOGUDUSE
JUMALATEENISTUSED
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 13.00 Kursi pastoraadi
saalis.
Suurel reede jumalateenistus
30. märtsil kell 13.00 pastoraadi
saalis.

EELK PÕLTSAMAA NIGULISTE
KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad igal
pühapäeval kell 11.00
P, 4. märts - KEVADISE LEERIKOOLI algus (info 522.3368)
P, 25. märts kell 11.00 - palmipuudepüha jumalateenistus
N, 29. märts kell 18.00 - Suure
neljapäeva armulauatalitus
R, 30. märts kell 11.00 - Suure
reede jumalateenistus
P. 1. aprill kell 11.00 - I ülestõusmispüha jumalateenistus
E, 2. aprill kell 18.00 - II ülestõusmispüha jumalateenistus
Piiblitunnid toimuvad kolmapäeviti
kell 10.00 kiriklas.
Pühapäevakool toimub reedeti kell
17.00 kiriklas.
Lisainfo kantseleist, tel 522 3368.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
100. aastapäevale pühendatud

VILISTLASTE
KOKKUTULEK

laupäeval, 16. juuni 2018
Päevakava:
12.00 registreerimise algus Veski tn koolimajas (sissepääs ainult peauksest)
13.00 kontsert-teenistus Põltsamaa Niguliste kirikus
14.20 mälestusküünalde süütamine kalmistul
14.00 võrkpalliturniir Felixhallis
(eelregistreerimisega tel 5393 9684 Aimi Anniste)
15.00–16.30 Lille tn sööklas on võimalus süüa koolisuppi
Järgnevad tegevused Veski tn koolimaja juures:
16.00–16.45 koolitunnid
17.00–18.30 pidulik aktus
(sõnavõtud eelregistreerimisega tel 518 5654 Sirje Ange)
19.00 vilistlaspidu suures telgis (sissepääs ainult kooli peauksest)
* esinevad vilistlased (eelregistreerimisega tel 518 5654 Sirje Ange)
* tantsuks mängib ansambel Nukker Kukeke
* peo lõpuni keerutab plaati DJ

Info: www.poltsamaa.edu.ee, vt vilistlasele
Sekretär Janne Maisväli tel 775 1175
projektijuht Kertu Liebert tel 775 2525, 5919 1445
huvijuht Sirje Ange tel 518 5654

ELLE REEDER

14. IX 1918 – 29. I 2018
Elle Reeder sündis 14. septembril 1918 Pärnumaal
Halinga vallas. 1937. aastal lõpetas ta Kehtna
kodumajanduskeskkooli. Kolm aastat hiljem, 21. juunil
1940 sai ta diplomi Kehtna kõrgema kodumajanduskooli
kodumajanduse alal. Seda siis juba Rakveres, kuna
kooli ruumid olid võetud sõjaväe valdusesse. Kool
andis õppinud perenaise kutse, mis ühtekokku sisaldas
toiduvalmistamise, konserveerimise, kodu korrashoiu,
käsitöö, kangakudumise, aianduse ja köögiviljakasvatuse
ning kodulindude, lüpsikarja ja seakasvatuse oskuste
omandamist. Lisaks oli ette nähtud viis tundi lastehoidu
1–3-aastaste laste juures ja kümme kuud välipraktikat.
Elle välipraktika sattus keerulisse aega ja kohta, nimelt
1940. aastal Kloostrimetsa, president Konstantin Pätsi
kodutallu. Eesti esimese presidendi talus veedetud
ajast, seal valitsenud õhkkonnast ja tööarmastusest
jagas Elle eredaid mälestusi kogu elu. Äreval ajal oli
Elle tunnistajaks presidendi perekonna Venemaale
deporteerimisele 30. juulil 1940.
Pea 70 aastat tagasi asus Elle Reeder Põltsamaale
elama. Siin elades on ta panustanud toidukultuuri
arengusse. Olenemata sellest, kas koolides on õpetatud
kodumajandust kui õppeainet, on Elle olnud hinnatud
kokandus- ja hoidistamisalaste kursuste ja loengute
juhendaja. Õpitud eriala oli Ellele kogu elu nii hobi kui
töö. Ta on olnud Tartu ja Pärnu kodumajanduskoolide
õpetaja ning Põltsamaa mittetäieliku keskkooli
õpetaja. Omaaegsed Põltsamaa aianduse ja mesinduse
seltsi näitused, mida tihti ja väga erinevatel teemadel
korraldati, toimusid alati Elle Reederi osalusel. Ühel
sellisel näitusel 1979. aastal juhtus, et saatest „Vaata
kööki” tuntud Lilian Kosenkranius kutsus ta saatesse
kaastööd tegema.
Samal aastal alustanud ETV saatesari oli eetris 14 aastat
ühtejärge, kuni aastani 1992. Elle nõuandeid toodi
vaatajateni saate vahendusel kokku 243 korral.
Esimene kokaraamat ilmus Elle Reederi sulest 1987.
Tema raamatud osutusid väga populaarseteks. Nii leiab
Elle õpetustega kokanduse ja hoidiste valmistamise
väljaandeid pea igast Eestimaa kodust. Lisaks on
ta teinud palju kaastöid erinevatele ajakirjadele ja
-lehtedele.
Väärika panuse eest omistati 2003. a Ellele Põltsamaa
linna teenetemärk.
Inimesena on Elle Reeder alati lahkelt jaganud
nõuandeid. Tema töö eestimaalaste toidukultuuri
kujundamisel on hindamatu väärtusega. Elle oli alati
kindel, et kodukultuur maa pealt ära ei kao ja süüa
tahab igaüks. Eestimaa perenaistele on ta öelnud,
et toiduks tuleb kasutada ikka seda, mis koduväljal
kasvanud ning puhas – nii on tulevased põlved terved ja
tugevamad. Kuigi tema maine teekond on otsa saanud,
jääme teda mäletama toimeka ja rõõmsa inimesena, kelle
hindamatud näpunäited elavad edasi ühel või teisel moel
igas Eesti kodumajapidamises.
Siiras kaastunne Elle Reederi omastele.
Põltsamaa Vallavalitsus
Põltsamaa Vallavolikogu

Jaanuar 2018

Tiit Mauer

Sünnid Põltsamaa vallas

31. märts - 50

Palju õnne Põltsamaa valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
10. veebruar Sirje Tuula
13. veebruar May-Britt Engström
13. veebruar Aili Soolepp
22. veebruar Külli Paal
23. veebruar Andres Kert
27. veebruar Heldur Meerits
Põltsamaa vallavolikogu Põltsamaa vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

LUSTIVERE KULTUURIMAJA
10. märts kell 19.00 – naistepäevapidu ja Lustivere Külaseltsi 15.
aastapäev

Ülestõusmispüha jumalateenistus
1. aprillil kell 13.00 Kursi kirikus.
Lähem info: Kristjan Luhamets,
5399 6180.

Osalustasu kuni 10. maini 20 €, edasi kuni 11. juunini 25 €.
NB! Pärast 11. juunit enam ülekandega tasuda ei saa.
Osalustasu 16. juunil kohapeal 30 €.
Lisaks on võimalus olla hõbe- või kuldtoetaja, vastavalt 50 € või 100 €.
Osalusmaksu on võimalik tasuda sularahas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
kantseleis või ülekandega Põltsamaa Vallavalitsuse arveldusarvele:
SWEDBANK EE522200001120094050 või SEB EE171010152000462007.
Selgituseks: vilistlaste kokkutulek; endine nimi, lõpetamise aasta ja/või lennu
number. Internaadi majutuskoha vajaduse puhul lisada ka majutuse tasu 10 € ja
selgitusele lisaks: majutus.

Avar on olnud su päevade ring
läbi aastate lõputu pikkuse....
Elu on tore, sest nooruslik hing
olnud ikka su suurimaks rikkuseks!

Nr 3 Veebruar 2018

Richard Rohu
Chris Ruudi Krabi
Armin Ma�s
Rasmus Valk
Elina Elmend
Lea Varendi
Lisandra Žukovits
Kelit Heinsaar
Lara Künnap
Ma�lde Rakša
Kevin Averjanov
Mirjam Ostrak

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa

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

Lahkusid meie seast
Eduard Kinks
Karl Libe
Rein Leisalu
Rein Tuhkur
Meelis Koll
Elle Reeder
Leili Leppik
Marta Jürgenson
Mary Meister

Helgi Künnapuu
Vaike Saarse
Viivian Berg
Lõive Pähk
Vaike Rasva
Maimo Meriläinen
Maie Su�
Milvi Lepp
Reet Jürman

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

