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Põltsamaalased tähistasid Eesti Vabariigi sünnipäeva
22. veebruaril tähistati Põltsamaa kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva.
Väärika sünnipäeva tähistamiseks korraldatud pidulik
õhtu tõi kohale kauneid külalisi kõikjalt üle valla. Võõrustati ka kaugeid külalisi
sõpruslinnast Skrundast –
on ju juba traditsiooniks saanud vastastikused visiidid
tähtpäevade puhul.
Põltsamaa vallavolikogu
esimees Andres Vään heitis
oma kõnes pilgu 100 aasta
tagusesse aega, meenutades,
kuivõrd keerukad olid ajad
Eesti Vabariigi esimesel sünnipäeval: „Usk omariikluse
võimalikkusesse oli visa tekkima. Riigimeestel tuli teha
julgeid otsuseid, et sündinud
Eesti Vabariik jääks kestma.
Eesti Vabariigi algusaastad
olid meie rahvale rasked.
Tänu oma inimestele, kes uskusid iseseisva Eesti võimalikkusesse, oleme me täna,
100 aastat hiljem siin.“
Liikudes justkui ajas edasi, Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud pidulikul õhtul tunnustati neid, kelle südamega tehtud töö vääris tänavu tunnustamist. Esireas
kinnitas vallavanem Margus vasakult: Väino Valdmann, Anne Pern, Katrin Villem, Hiie Taks, Toivo Tõnson, Tiia Mikson ja Reet Alev. Tagareas: Põltsamaa vallaMöldri, et Eesti riigil ja rah- vanem Margus Möldri, Hendrik Allsaar ning Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään.
Foto Taimi Rao.
val ei ole läinud kunagi nii
ga. Meie haridusel läheb pa- teaduse, spordi, kultuuri, ha- jat annavad tööd enam kui kodu lähedal tööl käia. Suur
hästi kui praegusel ajajärgul.
remini ning Eesti sportlased riduse, tervishoiu ja paljude paarile tuhandele töötajale, tänu kõikidele tööandjatele
„Meie elu on parem, kui kutõid eelmisel aastal rahvus- teiste elualade arendamise lisame siia juurde veel töö- ja maksumaksjatele!“
nagi varem. Palgad on täna
vahelistelt tiitlivõistlustelt eest,“ rääkis ta. Eraldi tänu- andjad, kes on registreeritud
Õhtu
tähtsündmuseks
võrreldavad juba paljude
koju 179 medalit. Meil on sõnad kuulusid ettevõtjatele: väljaspool valla piire ja kes kujunes valla aukodanike
Euroopa riikide töötasudeinimesed, kes seisavad hea „Põltsamaa valla 373 tööand- võimaldavad meie inimestel nimetuste ja teenetemärkide

üle andmine, millele vajutas
justkui kinnituseks pitseri Jarek Kasar oma kontserdiga,
mis oma eredas julguses tõi
naeratuse näole kõigile peokülalistele.
Kuulutati välja ka Põltsamaa valla “Aasta noorte tegu
2018”, milleks on liikumisala
rajamine Põltsamaa Lille tn
koolimaja juurde ja “Põltsamaa valla aasta tegu 2018” on
Põltsamaa-Annikvere kergliiklustee rajamie ja Põltsamaa linnas asuva Pajusi mnt
ja Tallinna mnt uuendamine.
Mõlemat tegu jäävad tähistama graveeritud tahvlid.
Pidupäevale kohaselt ehtis pidu Põltsamaa naisrahvatantsurühm
Uhka,
tantsides
oma
kaunites
rahvariietes ning peo lõpetuseks sai jalga keerutada
tantsuansambli saatel. Eesti vabariigi 101. aastapäeva
tähistati ka järgmisel päeval
Puurmani kultuurikeskuses
ning traditsiooniliselt peeti
24. veebruaril oikumeeniline
jumalateenistus Põltsamaa
Niguliste kirikus, millele
järgnes pärgade asetamine
Vabadussõja ausamba jalamile.
Taimi Rao

Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi saajad on teie ees!
Põltsamaa vallavolikogu 31. jaanuari istungil otsustati
anda neli Põltsamaa valla aukodaniku nimetust ja neli
valla teenetemärki.
Põltsamaa valla aukodaniku nimetus anti HENDRIK
ALLSAARele, kelle kohta on öeldud, et ta on paikkonna
elu edendaja ja kaasa rääkinud mitmetes volikogu koosseisudes ning juhtinud maaelu komisjoni. Ta on põllumajandusettevõtja, kes on tänase Põltsamaa Piimatööstuse
üks rajajaid. Eesti Vabariigi president on teda tunnustanud Valgetähe V klassi teenetemärgiga, samuti on talle
omistatud Jõgeva maavanema ja Omavalitsuste Liidu
poolt Jõgevamaa kuldrist.
Samuti sai Põltsamaa valla aukodaniku tiitli REET
ALEV, keda tuntakse Pajusi kauaaegse vallavanemana.
Reeta peetakse üleni omakandi inimeseks. Tunnustamist
väärt on tema pikaajaline töö Pajusi ja Põltsamaa piirkonna elu edendamisel. Aastatepikkune töö nii meeskonnas
kui juhina on aidanud täituda paljudel piirkonna soovunelmatel. Nii on rajatud Pisisaarde spordihoone, remonditud endise Pajusi valla koolid-lasteaiad, renoveeritud
kultuurimaja ning ühendatud Põltsamaa Pisisaarega
kergliiklustee abil. Loetlemine läheks pikale, sest tänases
Põltsamaa vallas on palju kohti ja terve rida projektitöid,
milles Reet Alev on kaasa rääkinud või mida ta on otseselt
juhtinud. Valdade ühinemisele läks Pajusi vald vastu suurepärase, iseendaga toimetuleva omavalitsusena.
Reeta tuntakse ka käsitöömeistrina. Tema valmistatud
peened rahvarõivad, mis on valminud ERMi kogude ees-

kujul, paistavad silma perfektse teostuse poolest. Oma
oskused ja teadmised on ta talletanud õppematerjalina, et
ka teised saaks neid kasutada. Samuti on ta raamatukaante vahele talletanud valla tegemised ning jäädvustanud
töögrupi liikmena Vooremaa rahvariide loo.
Väärt töötegijana on Reet Alevit varem tunnustatud
Jõgeva maakonna ja Päästeteenistuse aumärkidega. Reet
Alev on armastatud inimene, kes on alati hoolinud omakandi inimeste heaolust, ta on suurepärane meeskonnatöö tegija ja hinnatud juht.
Aukodaniku tiitel omistati Põltsamaa valla kauaaegsele vallavanemale TOIVO TÕNSONile. Toivo Tõnson on
tuntud kui pikaajaline valla arendaja. Ta juhtis vallavanemana Põltsamaa valda 21 aastat (1996–2017). 2003. aastast
on ta Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees.
Lisaks kuulus Tõnson Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatusse.
Toivo Tõnson kuulub Põltsamaa vallavolikogu koosseisu. Tema olulisemateks autasudeks on Kotkaristi kuldrist
(1997) teenete eest Eesti majanduspiiri kaitsmisel ja Jõgevamaa kuldrist (2007).
Toivo Tõnson on üle kahekümne aasta intensiivselt piirkonna elu edendanud, oluliseks pidanud Põltsamaa valla
käekäiku ja on andnud oma panuse valla arengusse. Kõiki
tema teeneid on raske loetleda, nimetame mõningad neist.
Tema eestvedamisel said korda kõik endise Põltsamaa
valla koolid ja lasteaiad, raamatukogud, küla- ja seltsimajad. Kõige suuremad asulad said tänavavalgustuse, valla
teed ja haljasalad hooldatud. Toivo toetas maakoolide säi-

litamist ja külaseltside tegevust. T. Tõnson on öelnud, et
vald elab hästi siis, kui elu kulgeb normaalselt kõikides
omavalitsuses asuvates külades.
Toivo Tõnson on meeskonnamängija, kes peab oluliseks
koostööd ja on avatud uutele ideedele.
Aukodaniku nimetus anti Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
õppealajuhatajale TIIA MIKSONile teenete eest piirkonna hariduselu edendamisel ning pikaajalise ja tulevikku
vaatava arendustöö eest Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.
Tiia Miksoni algatusel osales Põltsamaa Ühisgümnaasium digipöörde pilootprojektis 2014. aastal, mille eest
pälviti aunimetus Jõgevamaa aasta õpitegu 2015. Tiia
Mikson on uuendusliku algatusena toonud Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmesse koostöö Tartu
Kutsehariduskeskusega.
Tema eestvedamisel tuli uue suunana gümnaasiumisse
küberkaitse, mis oli Eestis esimene omataoline gümnaasiumisuund ja pälvis 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta haridusteo tiitli. Küberkaitse suuna projekt,
mille kirjutas Tiia Mikson, pälvis Euroopa kuritööennetuse projektide konkursil 2017. aastal 18 riigi hulgas 1. koha.
Sel õppeaastal liitus Põltsamaa Ühisgümnaasium Tiia
Miksoni eestvedamisel ettevõtlike koolide võrgustikuga.
Tiia Mikson peab oluliseks loodus- ja täppisteaduseid
ning nende lõimimist formaalõppesse.
Tiia Miksoni töö on kandnud head vilja ja Põltsamaa
Ühisgümnaasiumist on saanud innovaatiline, edumeelne
ja teistelegi teed näitav kool, mida tuntakse ja tunnustaJärgneb lk 2.
takse üle Eesti ja kaugemalegi.
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VALLAELANIK KÜSIB
Kuidas ja mis alustel on võimalik lapsel saada toetust huviharidusega tegelemiseks? Kas kõigil lastel
on võrdsed võimalused ja mida peaks lapsevanem
tegema, et toetust saada?
Vastab Annika Kallasmaa, noorsootöö spetsialist.
Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord kehtestati volikogu määrusega 31. jaanuaril
2019. Korra alusel toetatakse rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavate ja õppivate 7–19-aastaste
noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemist riigi
poolt eraldatud vahenditest. Dokument on leitav Põltsamaa valla kodulehel.
Põltsamaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetus ning
riiklik lisatoetus tagavad võrdsemad võimalused Põltsamaa valla lastele ja noortele üldhariduskoolide, noortekeskuse ning rahva- ja kultuurimajade huviringides,
huvikoolides (muusikakool, spordikool ja kunstikool),
spordiklubide treeningutes ja noorteorganisatsioonides
osalemiseks. Erinevate toetussüsteemidega on loodud
tasuta või soodamatel tingimustel osalemisvõimalusi
huviringides.
Määruses on esitatud toetuse liigid (teenusepakkuja
toetus, nooretoetus, transporditoetus, õppekoha maksumuse toetus) ning toetamise ja taotlemise tingimused. Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust pakkuvad teenusepakkujad, toetust vajava noore
seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise, kui ta
on täisealine.
Kuigi enamik toetusest on huvitegevuse kava alusel
jagatud teenusepakkujatele, on võimalik lapsevanemal või täiskasvanud noorel taotleda nooretoetust ja
transporditoetust. Nooretoetust saab taotleda jooksvalt
eelarveaasta jooksul ja transporditoetust saab taotleda
kord kuus. Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel
vormil Põltsamaa Vallavalitsusele.
Toetuse vajadus peab olema põhjendatud ja igat
taotlust käsitletakse eraldi. Toetuse taotlusi menetleb
ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond ning toetuse
maksmise või mittemaksmise otsustab vallavalitsus.
Oluline on aga tähelepanu pöörata sellele, et toetust
makstakse vaid noorte huvihariduses ja huvitegevuses
osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamiseks, st et kui toimetulekuraskustes perede ja
riskirühma perede noored ei saa majanduslike raskuste
tõttu huvitegevuses osaleda, kui huviring asub väljaspool kodukohta, kui tekib nõudlus uue huviala järele
(eeskätt loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonnas) või kui olemasoleva huviringi kvaliteeti
on vaja parandada.

VALLAELANIK TÄNAB
Avaldan tänu ja kiitust Põltsamaa valla selletalvistele lumelükkajatele ja teehooldajatele. Eriti nendele, kes
tegutsevad kunagise Pajusi valla territooriumil. Eelnevatel aastatel on mu Jõgeva-Põltsamaa maantee ääres Oe külas elava ema teeotsa regulaarselt suur vall
lükatud, kust haigete jalgadega vanainimene pidi eluga riskides üle ronima. Sel aastal on lükatud teeots nii
ilusti lahti, et ema pääseb ilma mingi probleemita välja.
Suur-suur aitäh!
Diana T.
Täname Pauastvere-Aidu maanteel teehoolde tegijaid,
kes on kogu talve vaatamata igasugustele ilmastikuoludele hoidnud meie kodutee sõidetavana.
Perekond Kask

AVANEB 2019. AASTA HAJAASUSTUSE
PROGRAMMI TAOTLUSVOOR
Taotluste vastuvõ� toimub 11. märtsist kuni
13. maini 2019.
Programmiga toetatakse järgmisi valdkondi
hajaasustuse piirkonnas:
• veevarustussüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid.
Minimaalne omaosalus on 33% ning maksimaalne
toetus koos eelneva 5 aastaga on kuni 6500 eurot.
Rohkem infot www.poltsamaa.ee. Kontak�sik
keskkonnaspetsialist Ain Valu, e-post ain.valu@poltsamaa.ee,
telefon 509 8517.
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Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava selgitus
Huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse eesmärgiks on süsteemne ja juhendatud
huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse
ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada õppurite võimalusi
omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud
huvialal ning vähendada
õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude
suurus,
vahendite nappus, juhendajate puudus jms).
Toetuse eraldamise aluseks on Põltsamaa valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava. 2016. a
noorsootöö
kvaliteedi
hindamise käigus selgusid mitmed kitsaskohad huvitegevuses, mis
takistasid noortel huvitegevuses osalemist (nt
transport,
majanduslik olukord, kodukohas
puuduv huviring) ning
selgus valikute vähesus,
eeskätt LTT (loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia) valdkonnas ja
vajadus toimivate huviringide jätkusuutlikkuse

Noortekeskuses toimuv elustiili huviring.

tagamiseks ja kvaliteedi
parandamiseks (sh uuenduslike metoodikate kasutusele võtmise vajadus).
2017. aastal koostati tegevuskava kitsaskohtade
lahendamiseks ning riikliku lisarahastusega toetati mitut uut ja toimivat
huvitegevust, kaeti transpordikulusid ning toetati toimetulekuraskustes perede ja riskirühma
perede noorte osalemist
huvitegevuses. 2018. aas-

Foto: Ave Lübek

tal jätkus eelneva aasta ja
uute tegevuste toetamine.
2019. aasta tegevuskava
koostamisel võeti aluseks kõik eelnev, samuti
arvestati nii noorte arvamust, kohalikke vajadusi
kui ka teenusepakkujate
vajadusi
huvitegevuse
kvaliteedi parandamiseks
ja mitmekesistamiseks.
2019. aasta riiklik huvihariduse ja huvitegevuse
lisatoetus on suunatud
Põltsamaa valla erinevate piirkondade kultuuri

(tants, muusika, kunst,
teater), spordi (jalgrattasõit, jalgpall, male,
lauatennis,
suusatamine, ekstreemsport), LTT
valdkonna (automudelism, robootika, tehnoloogia, arvutianimatsioon,
loodus),
noorteorganisatsioonide (T.O.R.E., 4H
klubi, Noored Kotkad ja
Kodutütred) ja muude tegevuste (transpordifond,
sh laulu- ja tantsupeo
ülevaatustel osalemine,
noortekeskuse huviring),
kodukohast eemal asuvas
huviringis osalemise ning
riskirühma laste perede
huviringis osalemise rahastamiseks. Riiklik lisatoetus 2019. aastaks on
173 629 eurot. Tegevuskava alusel jaotuvad summad järgnevalt: kultuur
32%, sport 14%, LTT 22%,
muud tegevused 23%,
noorteorganisatsioonid
3%,õpilaste toetamiseks
6%.
Põltsamaa
vallavalitsuse kinnitatud kava on
leitav Põltsamaa valla
kodulehel.
anniKa KaLLasmaa
noorsootöö spetsialist

Algus lk 1

Põltsamaa valla teenetemärgi saajaid on tänavu
samu� neli.
Põltsamaa valla teenetemärgi saanud HIIE TAKS on pikaajaline ja andekas muusikaelu rikastaja ja vedaja. Hiie
Taks on aastaid panustanud Põltsamaa piirkonna noorte
viiuldajate õpetamisse ja kasvatamisse, muusikaelu arengusse ja piirkondlikku kultuuri. Tema juhtimisel on ellu
kutsutud keelpillimängijate suvekool ja Põltsamaa muusikakooli kammerorkester. Mitmed tema õpilased on saavutanud kõrgeid kohti noorte muusikute konkurssidel.
Hiie Taks on panustanud ühiskonnaellu puuetega laste
vanemate organisatsioonide kaudu ning pälvinud Jõgevamaa aasta ema tiitli ning Kultuuripärli tiitli.
Põltsamaa valla teenetemärk omistati ANNE PERNile,
kes on Lustivere Põhikoolis matemaatikaõpetajana töötanud alates 1976. aastast ehk siis kokku juba 42 aastat.
Oma töös on Anne Pern oluliseks pidanud õpetamise
abil arendada ning tekitada võimeid, mis aitavad ümbritsevas maailmas orienteeruda ja toime tulla. Teadmiste
kiiremaks omandamiseks, tundide elamusterohkemaks
ja põnevamaks muutmiseks illustreerib Anne Pern teooriat võimalikult sageli katseid tehes. Tundides seletab
Anne Pern ennekõike lahti seda, mis kasu võiks ühest või
teisest tehtest, teoreemist või valemist olla igapäevaelus.
Anne Pern on nõudlik ja järjekindel teadmisi väärtustav õpetaja, keda õpilased austavad ja armastavad. Anne
Pern on valitud mitmel aastal koolis aasta õpetajaks.
Anne Perni õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi maakonna aineolümpiaadidel. Koolis on ta organiseerinud matemaatikaolümpiaadi ja peastarvutamise
võistlusi. Ta on aastaid juhendanud lauatennise ringi
õpilastele ja täiskasvanutele. Lisaks eelnevale harrastab
Anne Pern ka võrkpalli ja suusatamist ning on esindanud Põltsamaa valda erinevatel võistlustel. Ta on aastaid
tantsinud Lustivere kultuurimaja segarühmas ja nüüd
naisrühmas. Anne Pern on aktiivne kogukonna liige, kes
hoolib oma kodupaiga käekäigust.

Põltsamaa valla teenetemärgi sai KATRIN VILLEM.
Teda tuntakse kui alati positiivset, pühendunud ja hoolsat arsti. Katrin Villem on sündinud 1949. aastal Viljandimaal Soomeveres. Tartu Riikliku Ülikooli lõpetas ta 1974.
aastal, internatuuri tegi Tallinnas.
Dr Katrin Villem töötab Põltsamaal alates 1976. aastast,
mil ta alustas tööd lastearstina. Praegu töötab Katrin
Villem kiirabiarstina ning alates 1998. aastast ka perearsti juures abiarstina. Piirkonna inimesed hindavad Katrin
Villemit tema suure panuse eest Põltsamaa meditsiini
vedamises. Ta on oma töös alati positiivne ja annab
endast kõik patsientide tervise nimel.
Põltsamaa valla teenetemärk anti andekale ja mitmekülgsele fotograafile VÄINO VALDMANNile, kes on
jäädvustanud Põltsamaad ja tema inimesi nii fotodel kui
ka videopildis.
Fotosid on Väino Valdmann teinud alates esimestest
klassidest. Ta omab suurt fotoarhiivi, millest tegi ka fotonäituse „Põltsamaa 90“. Väino Valdmann on videopildis jäädvustanud Põltsamaa üritusi ja inimesi. Näiteks
filmid spordimees Villu Ojassalust „Meie Villu“, film
Loniida Bergmannist „Lonni“, Senta Bergmann „Tantsu
kutse“, kirjanik Henn-Kaarel Hellat ja tema toimetamised
„Aasta Hellatiga“. Samuti filmid rehepeksupäevadest,
kardivõistlusest ja palju muud. Videod on Youtube’is
kättesaadavad kõigile. 1997. aastal tegi Väino Valdmann
Eestis arvutiga esimese multifilmi „World“, mida näidati ka 2017. aasta veebruarist septembrini KUMU näitusel
„Eesti varane arvutikunst“.
Väino Valdmann on Põltsamaa Kunstiseltsi, Eesti Fotokunstiühingu ja Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liidu juhatuse liige.
Ta on esinenud filmiüritustel Venemaal, Saksamaal,
Prantsusmaal ja veel paljudes teistes riikides ning on teinud palju isiku- ja grupinäitusi. Väino Valdmanni fotosid
on avaldatud paljudes trükistes. Väino Valdmann omab
UNICA suurt kuldmedalit.
PvL
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Lühiülevaade Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest
Investeeringud

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla
arengukava 2040, mis võeti
vastu 2018. aasta oktoobris.

2019. aasta eelarves on
Põhitegevuse kulud valdkonniti
planeeritud
investeeriÜldised valitsussektori teenused Avalikmistegevuseks
kord ja julgeolek
kokku
2 034 400 eurot, millest
Majandus
Keskkonnakaitse
2019. aastaks seatud prio970 800 eurot planeeritakse
Elamu‐ ja kommunaalmajandus Tervishoid
riteedid:
saada toetuste arvelt.
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
• jätkatakse esmatasandi
2019. aasta suuremad inSotsiaalne kaitse
tervisekeskuse ehitusega;
vesteeringud on:
Üldised valitsussektori teenused Avalik kord ja julgeolek
• investeeringud teedesse.
• esmatasandi terviseMajandus
Keskkonnakaitse
keskuse rajamise omaElamu‐ ja kommunaalmajandus Tervishoid
Põhitegevuse tulud
finantseering 299 600
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
2019. aastaks on plaanitud
eurot;
Sotsiaalne kaitse
eelarvetulusid 14 115 900
• Kamari veekeskuse
Üldised valitsussektori teenused Avalik kord ja julgeolek
Põhitegevus kulud
eurot. Põhitegevuse tulude laskoha tasu, lasteaedade
rajamise omafinantsee2019.
aastaks kavandavalla
Keskkonnakaitse
maht ei suurene Majandus
võrreldes kohatasud ja Põltsamaa
ring 167 800 eurot;
päevakeskuse teenuste müük. tud põhitegevuse kulud on • transiittee projekti
2018. a eelarve täitmisega.
Elamu‐ ja kommunaalmajandus Tervishoid
Saadud toetused moodusta- 14 175 300 eurot, suurenedes
Eelarve tuludest 53% ehk
omaosalus 126 000 eurot.
Vaba
aeg,
kultuur
jaeelarvest
religioon39%, Haridus
vad
ulatudes võrreldes 2018. aasta eelarve
7 573 000 eurot moodustavad
5 430 100 euroni. Neist peami- täitmisega 11%.
Finantsseis
maksutulud, millestSotsiaalne
tulumak- kaitse
Põhitegevuse kulud jaosu laekumiseks on kavanda- se osa moodustavad õpetajate
2019. aastal on plaanis
tuvad üheksa erineva valdtud 7 176 000 eurot (võrreldes palgakulude katmise toetus ja
võtta laenu 1 459 100 eurot.
konna vahel, mis omakorda
2018. aasta tegeliku laeku- tasandusfondi eraldised, mis
Olemasolevate
laenujagunevad majandusliku sisu
aitavad
tagada
väiksema
tumisega kasv 4%). 2018. aasta
alusel majandamis- ja tööjõu- de tagasimakseid tehakse
novembri seisuga oli Põltsa- lukusega kohalike omavalit- kuludeks.
2019. aastal 534 000 eurot.
maa vallas 4314 maksumaks- suste üksustel neile pandud
Majandamis- ja personalijat. Aasta jooksul lahkus 131 ülesannete täitmist.
2018. aasta lõpu vaba jääk
kulud tervikuna moodustaMuud tulud (kaevandamis- vad 89% ehk 12 549 000 eurot, on 1 661 700 eurot.
maksumaksjat.
Teenuste müügist kogutak- õiguse tasud, vee erikasutus- kasvades 7%. Antavad toese eelarvesse 782 000 eurot tasud jms) moodustavad eel- tused moodustavad 10% ehk
PiRET nÕmmiKsaaR
ehk 6% tuludest. Suuremad arve tuludest 2% ehk 330 800 1 406 100 eurot, kasvades
rahandusosakonna juhataja
omatuluallikad on teistelt eurot.
29%.
omavalitsustelt laekuv õpi-

Põltsamaa rekonstrueerib Kamari-poolse linna sissesõidutee
Põltsamaa
vallavalitsus
sõlmis lepingu aukliku ja
korduvalt lapitud Kamaripoolse linna sissesõidutee
rekonstrueerimiseks.
Lepingu kohaselt rekonstrueerib AS TREF 1,8 kilomeetri pikkuse teelõigu
Põltsamaa linnas Lossi tänaval Suurest sillast linna
piirini. Töö läheb maksma
kokku 450 000 eurot ning
valmib hiljemalt 2019. aasta
oktoobriks.
„Ehitaja on tänaseks esitanud oma ajagraafiku ning

Linna sissesõit Kamari poolt. Aasta pärast on pilt teine.

loodab töödega alustada
mais,” ütles Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja pla-

Foto Taimi Rao.

neerimisosakonna juhataja
Kristi Klaos ja avaldas lootust, et uuendatud teelõigul

saab liigelda juba augustis.
„Oluline on tööd ühildada nii tervisekeskuse teede
ja platside ehitusega kui ka
tänavavalgustuse uuendamisega,” lisas ta.
Teelõigu ehitaja leidmiseks korraldas Põltsamaa
vallavalitsus mullu oktoobris riigihanke, kuhu esitati
9 pakkumist. Tee ehitamist
rahastab vald 500 000 euro
suurusest riigieelarvelisest
toetusest.
Raivo suni

Aita sisustada mõne tegevusega Roosisaare ruumieksperiment!
Põltsamaa vallavalitsuse
eestvedamisel on 30. juunist
14. juulini Põltsamaa linnas
Roosisaarel toimumas ruumieksperiment, mis kutsub
inimesi
linnasüdamesse
mõnusalt aega veetma. Kui
muidu oleme harjunud läbi
saare tormama, siis kaheks
juulikuu nädalaks on seal
välja ehitatud neli-viis istumisala, töötab mobiilne

kohvik, saab mängida pinksi või lugeda värskeid ajalehti.
Lisaks linnahelidele soovime huvilistele pakkuda
ka väikest programmi. Juba
täna võin välja reklaamida,
et ühel heal päeval toimub
Roosisaarel hullude ideede
jututuba ja Põltsamaa muuseum on valmis tutvustama
sõnas ja pildis saare ajalugu.

Mõtteid programmi kohta
on teisigi.
Ja siit üleskutse: äkki on
Sinulgi mõni hobi, jutt, tegevus vms, mida oled valmis teistele tutvustama või
teistega jagama, võta julgesti ühendust! See võib olla
näiteks avalik luuletund,
ettelugemisnurk, kontsert,
loeng või näidistegevus –
kõik see, mis on endale hu-

vitav ja võib pakkuda huvi
teistelegi.
Anna oma mõtetest teada
aadressile raivo.suni@poltsamaa.ee. Ideede ja soovide
põhjal paneme kokku ruumieksperimendi ajakava.
Raivo suni
Põltsamaa vallavalitsuse
turundusspetsialist

Põltsamaa vald toetab häid ideid 20 000 euroga
Põltsamaa
vallavalitsus
otsib 25. veebruarist 24.
märtsini ideid, mida toetada 20 000 euro suurusest
kaasavast eelarvest. Vallavalitsus rahastab 2019. aasta
kaasavast eelarvest ettepanekuid, mis aitavad parandada valla elukeskkonda.
5. märtsil kell 16-17 toimub
Põltsamaa kultuurikeskuses kaasava eelarve teemaline infotund.

Ettepanekuks võib olla nii
avalikuks kasutuseks mõeldud objekt kui ka Põltsamaa
valla tuntust suurendav ja
kohalikku eripära esile tõstev sündmus. Vallavalitsusele esitatud ideid analüüsib
hindamiskomisjon ja kõik
kaasava eelarve põhimõtetele vastavad ettepanekud
pannakse rahvahääletusele.
Aprilli lõpus toimuval
hääletusel saavad osaleda
kõik vähemalt 16-aasta-

sed isikud, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Põltsamaa vallas. Hääletusel enim hääli
saanud ettepanekud, mis
on teostatavad 20 000 euroga, viiakse ellu hiljemalt
1. juuniks 2020.
Haldusreformi järel moodustunud Põltsamaa valla
jaoks on see esimene kord
anda elanikele osaline otsustusõigus valla eelarve
üle.

Eestis võttis kaasava eelarvemenetluse esimesena
kasutusele Tartu linn 2013.
aastal, eraldades kaasava
eelarve tarbeks 1% linna investeeringuist. Tänaseks kasutab kaasavat eelarvet suur
osa Eesti omavalitsustest.
Täpsemat infot Põltsamaa
valla 2019. aasta kaasava
eelarve kohta leiab vallavalitsuse kodulehel.
PvL

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
18. istung 31. jaanuaril 2019
Istung toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.
Istungil osales 22 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 15 punkti.
1. Kinnitati Adavere Põhikooli arengukava aastateks
2019-2024.
2. Võeti vastu Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve.
3. Kehtestati Põltsamaa valla noortevolikogu
põhimäärus.
4. Kehtestati huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
kord.
5. Tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019 otsustati määrata
vallavanema töötasu suuruseks 3045 eurot kuus.
6. Muudeti Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu.
7. Otsustati seada enampakkumise korras hoonestusõigus Põltsamaa linnas järgmistele kinnistutele:
- Tallinna mnt 4a (registriosa 2818035, katastritunnus
61801:001:0171, transpordimaa 100%, pindala 2687 m2);
- Viljandi mnt 1 (registriosa 2818035, katastritunnus
61801:001:0169, ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala 2568 m2).
8. Otsustati algatada riigihankemenetlus Põltsamaa
valla IT-seadmete renditeenuse tellimiseks.
9. Otsustati nõustuda maavara uuringu eesmärgil
geoloogilise uuringu loa väljastamisega Saduküla II
uuringuruumis Maavarade OÜ-le.
10. Otsustati volitada Põltsamaa Vallavalitsust kui
täitevorganit lahendama keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid.
11. Kinnitati Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan.
12. Otsustati anda Põltsamaa valla aukodaniku nimetus Hendrik Allsaarele, Reet Alevile, Tiia Miksonile ja
Toivo Tõnsonile. Põltsamaa valla teenetemärk otsustati
anda Katrin Villemile, Hiie Taksile, Anne Pernile ja
Väino Valdmannile.
13. Otsustati moodustada 3. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks 5 jaoskonnakomisjoni ning nimetati
nende koosseisud.
14. Kuulati ära rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaare informatsioon Põltsamaa valla 2018. aasta
eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
15. Kuulati ära vallavanem Margus Möldri informatsioon vallavalitsuse tegemiste kohta.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
19. istung 21. veebruaril 2019
Istung toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.
Istungil osales 18 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 9 punkti.
1. Kuulati ettevõtja Raul Lättemäe informatsiooni
arendusprojektide kohta.
2. Kehtestati uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord.
3. Kehtestati eluruumide kasutusse andmise ja
kasutamise kord ning üüri piirmäärad.
4. Otsustati korraldada Põltsamaa valla kultuuriasutuste tegevus ümber 1. aprillist 2019 liites Põltsamaa
Kultuurikeskusele Pajusi Rahvamaja.
5. Otsustati delegeerida Põltsamaa Vallavalitsusele
raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine.
6. Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks
valiti: Rita Kaasik, Merike Maidla, Meelis Maikalu,
Sirje Kukk ja Ly Vasser.
7. Kuulati informatsiooni Põltsamaa staadioni detailplaneeringu kohta.
8. Kuulati ära vallavanem Margus Möldri informatsioon vallavalitsuse tegemiste kohta.
9. Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019
otsusele nr 1-3/2019/10 „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine“ esitatud kaebus.
Istungid on järelvaadatavad volikogu istungite infosüsteemis
VOLIS aadressil: www.volis.ee
Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. märtsil 2019.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on
leitavad Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee asuvas
dokumendiregistris DELTA. Vallavolikogu määrustega
saab tutvuda ka elektroonses Riigi Teatajas aadressil: www.
riigiteataja.ee.
uLvi PinT
vallasekretäri abi
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Sigrid Saar, Põltsamaa vallavolikogu liige, hariduskomisjoni
aseesimees ning eelarvekomisjoni liige
hea võimalus osaleda
aastases
ekspordijuhtide koolitusprogrammis,
millega paralleelselt alustasin samas valdkonnas
tööd siin Põltsamaal, AS
Puit-Profiilis.
Magistriõppesse astusin
tegelikult alles 1,5 aastat
tagasi, kui olin lastega
kodune. Valisin Estonian
Business School’i rahvusvahelise ärijuhtimise eriala, mis täiendab minu
varasemat õpi- ja töökogemust. Hetkel tegelengi
lõputöö kirjutamisega, et
kevadel õpingutele punkt
panna.

Foto Kristi Sepri.

Vallavolikogude töös
osalejaid eristab riigikogulastest see, et nad
ei ole pelgalt poliitikud.
Iga päev on neil oma töö,
pered ja päriselu, lisaks
veel palju tahet, et panustada kodukandi elu
paremaks muutmisesse.
Sina oled Põltsamaa poliitikate kujundamisesse
oma panuse andnud nii
eelmises linnavolikogu
koosseisus kui ka praegu. Oma igapäevast tööd
teed sa aga müügijuhina ettevõttes Puit-Profiil AS. Mis sind sunnib
ühiskondlikult panustama ja kuidas sa ennast
jagad?
Sundi ei ole olnud, see
ongi tahe ja kodukandist
hoolimine, mis paneb panustama. Volikogu kogemus on avardanud väga
palju minu silmaringi
ning õpetanud teatud asju
rohkem hindama. Olen
tänulik selle võimaluse
eest! Eks enda jagamine
on mõnikord ka raske,
aga mul on väga toetav
tugisüsteem kes võimaldab erinevate asjadega
tegelemist. Aja jagamisel
on võtmesõnaks kindlasti
tasakaal
ning
sellest
püüangi juhinduda.
Kus on sinu juured?
Minu juured on siin,
Põltsamaal. Olen neljandat põlve põltsamaalane.
Lasteaias käisin Tõrukeses ja esimesse klassi läksin Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse. Tegelikult
olen vaid kolm aastat senisest elust mujal elanud
ja see oli ülikooliõpingute

aeg Tallinnas. Võib öelda,
et olen kodulinna patrioot
ning väga rõõmus selle
üle, et elu on mind juurte
juurde tagasi toonud.
Kuidas möödus sinu
kooliaeg ja millised olid
lapsepõlves sinu hobid
ning tegemised?
Lapsepõlve eredaimad
mälestused on maalt vanaema ja vanaisa juurest.
Kooliaeg oli väga tore
ning piisavalt tegus.
Põhikoolis osalesin õpilasesinduse töös, tegelesin
võrkpalliga ja käisin Põltsamaa Kunstikooli kunstiringis. Kui olin 9. aastane, tutvustasid vanemad
mulle
mäesuusatamist
ning seda harrastame
siiani.
Ülikoolis
kuulusin
majandusteaduskonna
üliõpilasnõukogusse,
kus tegelesime erinevate
põnevate
projektidega.
Olen käinud mitmel õpilasvahetusel ja osalenud
erinevates rahvusvahelistes üliõpilastele suunatud
programmides.
Mis mõjutas su otsuseid haridustee valikul?
Olen õppinud seda,
mis on huvi pakkunud.
Haridustee on loogiliselt
jätkunud ja iga järgnev
valik on toetanud eelnevat. Pärast põhikooli
lõpetamist soovisin jääda
Põltsamaale, mis tähendas, et gümnaasiumi osas
oli vaid üks valik. Bakalaureuseõppe lõpetasin
Tallinna Tehnikaülikooli
majandusteaduskonnas.
Pärast seda avanes väga

Mida sa hea meelega
juurde õpiksid?
Mulle meeldivad kõik
loovad tegevused väga,
eriti kunst ja käsitöö. Kes
teab, ehk ühel hetkel kui
on rohkem aega, täiendan
end selles valdkonnas.
Räägi oma perest …
Perel ja pereväärtustel
on minu elus alati keskne roll olnud. Kasvasin
peres, kus ema on olnud
alati kodu süda ja isa eeskujuks oma pühendumise ning töövõimega.
Kaheksa aastat tagasi
leidsin enda kõrvale kaaslase ja parima sõbra, kellega koos oleme rajanud
enda ühise kodu ning
pere. Meil on kaks toredat last, 3.aastane poeg ja
2-aastane tütar.
Milline
kordaminek
iseloomustab sind kõige
paremini seni elatud elu
jooksul?
Kas just iseloomustab,
aga kordaminekuks loen
kindlasti seda, et elu on
stabiilne ja paigas. Tunnen, et olen õiges kohas,
õigete inimestega ning
saan tegeleda asjadega,
mis mind huvitavad ja on
minu jaoks olulised.
Kas sa oled loomult
maailmaparandaja?
Oleneb, millisest vaatenurgast vaadata. Mingis
osas kindlasti, sest vastasel juhul ma ilmselt volikogu töös kaasa lüüa ei
sooviks.
Milline on laste ja noorte perede tulevik Põltsamaa vallas?
Tahan väga loota, et
jätkusuutlik. Peame tegelema sellega, et piirkond tervikuna oleks ja
püsiks noortele peredele
atraktiivsena. Rõhu peaks
minu arvates panema

olemasolevate teenuste
kvaliteedi parandamisele, mitte ehk nii väga valikuvõimaluste paljususe
loomisele. Elukeskkond
on siin noorele perele tegelikult väga hea ning
mis peamine, turvaline.
Tulevik selle otseses tähenduses on aga igaühe
enda kätes. Olen alati
olnud seisukohal, et kes
tahab, see leiab võimalused igal pool üles ja kes
ei taha, see ei leia neid ka
suures linnas.
Kas haridusvaldkonnas
on oodata suuri muudatusi või on suund pigem
senise kursi jätkamisel?
Usun, et haridusvaldkond vajab tegelikult
teatud muudatusi ja kohandamist
ühinenud
omavalitsuse vajadustele.
Hariduskomisjonis oleme
mitmeid kordi arutlenud
koolivõrgu korrastamise
üle ning usun, et see annaks häid tulemusi.
Kas teil on oma komisjonides töötamise ajal
tulnud ette ka üllatusmomente?
Ikka, on olnud nii negatiivseid kui positiivseid
üllatusi.
Minu arvates peaksid
komisjonid toetama/lihtsustama volikogu ja vallavalitsuse kui ametiasutuse tööd. Komisjonides
võiks toimuda rohkem
sisulisi arutelusid ning
tehtud otsused võiksid
anda volikogule suuna
ning seisukohad omakorda otsuste langetamiseks.
Negatiivseks üllatuseks
on olnud see, et tänases
volikogus on komisjonide
töö rohkem formaalsus
ja protokollide tegemine
pigem paberimäärimine.
Reaalses otsustusprotsessis arvestatakse komisjonide seisukohti vähe või
üldse mitte.
Positiivseks üllatusmomendiks on olnud vallavalitsuse pädevus ja
vallavanema poolt kokku
pandud tugev meeskond,
kellel on soovi ning tahet Põltsamaa piirkonda
arendada. See ongi kõige
olulisem, et oleksid inimesed ja tahe. Nii on kõik
võimalik!
Eelarvekomisjoni liikmena omate te ka selget
ülevaadet valla rahaasjadest. Milline on teie
meelest valla majanduslik olukord?

Valla majanduslik olukord ei ole kindlasti kiita
ja raha investeeringuteks
ei ole palju. Seetõttu tuleks kõik suuremad investeeringud ning nende
vajadus põhjalikult läbi
analüüsida. Lisaks peaksime otsima võimalusi
kulude (eriti majandamiskulude) optimeerimiseks,
et jääks rohkem vahendeid sisuliseks tööks.
Kui vaadata ressursside juhtimist erinevatel
tasanditel, siis paistab, et
otsest sundi kulude kokkuhoiuks justkui ei ole
või seda ei tajuta selliselt.
Võib-olla ei ole volikogul
täna ka ambitsiooni põhimõtteliste otsuste tegemiseks.
Opositsioonipoliitikuna hoiate kindlasti vallal tervikuna teravamalt
silma peal. Kas korruptsioon võib ohustada
Põltsamaa valda? Millised on ohukohad?
Korruptsiooni on küllaltki raske defineerida
ja määratleda. Põltsamaa
vald on väike ja siin on tegelikult ju kõik omavahel
kuidagi seotud. Volikogu
tasandil näeme täna tegelikult palju kokkulepete
põhiste otsuste langetamist kellelegi soodsas
suunas ja mitte alati ehk
kogukonna heaolu silmas
pidades. Küsimus on selles, kuidas sellesse suhtuda?
Allasutustes näeme sugulussidemetes olevate
juhtide ning töötajate
otsest alluvussuhet – kas
see on avalikus sektoris
korruptsioon või mitte?
Eks neid näiteid ole
veelgi ja kuidas seda vaadata, jäägu igaühe enda
otsustada.
Millesse peaks vald
kõige enam panustama?
Koostöösse. Nii väikeses
omavalitsuses, nagu meil
on, saame suuri asju korda saata vaid meeskonnana tegutsedes ja üksteisega arvestades. Koostöö
volikogu, allasutuste, vallavalitsuse ja vallas tegutsevate ettevõtete vahel on
kindlasti üks väga oluline
märksõna, mille poole
püüelda ning millesse panustada.
Mida arvate, kas volikogu liikmed näevad tervikut erinevalt võrreldes
näiteks allasutuse juhtidega? Miks?

Arvan, et terviku nägemine sõltub pigem inimesest ja tema isikuomadustest kui sellest, kas
tegemist on volikogu liikme või allasutuse juhiga.
Millised on praegu kõige põletavamad probleemid vallas, Eestis tervikuna ja maailmas?
On jäänud mulje, et nii
kohalikul kui riigi tasandil on liiga palju nö
enda poole sikutamist.
Tahaks näha rohkem
ühiste eesmärkide nimel
töötamist, mis looks suurema ühtsustunde.
Maailmas on praegu
üheks suuremaks probleemiks kindlasti rändekriis, mis Euroopas on
hoogustunud viimastel
aastatel. Toimub suur
rahvaste liikumine ja oluline on sihtriikide valmisolek sellega toimetulemiseks.
Milline vastutus lasub
volikogu liikmel?
Volikogu liikme vastutus on osaleda otsustusprotsessis selliselt, et
oleks tagatud kogukonna
heaolu ning piirkonna
jätkusuutlik areng.
Mis on su meelistegevused vaba aja sisustamisel?
Elu on kujunenud päris
kiireks ja naudin vaba aja
sisustamist koos perega
kõige rohkem. Püüan võimalusel ka tervisespordiga tegeleda ning raamatuid lugeda.
Milline oleks sinu lugemissoovitus vallaelanikule?
A.Saint-Exupéry „Väike
prints“.
Mis sulle kõige enam
rõõmu teeb?
Minu pere, laste kasvamine ja nendega koos
kasvamine. Lisaks sellele kindlasti ka seatud
eesmärkide saavutamine
ning see, kui lähedastel
läheb hästi.
Kui sa peaks lõpetuseks ütlema ühe tsitaadi,
siis milline see oleks?
“Pole olemas sellist asja
nagu
ebaõnnestumine.
Ebaõnn on vaid elu püüe
meid teise suunda lükata.
Õpi igast veast. Ning seejärel mõtle välja, mis on
su järgmine õige samm.”
(Oprah).
Küsitles
Taimi Rao
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Noorte Tugila toetab Jõgevamaa noori ka alanud aastal
Eesti maakondade jaoks
selgus hiljuti hea uudis, et
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt loodud
Noorte Tugila programm
jätkub riigi toel tänavu 13
maakonnas. Noortel, kes ei
õpi ega tööta, on jätkuvalt
võimalik oma kodukandist
tuge saada. Jõgevamaal saavad noored pöörduda Põltsamaa tugila poole.

Ajaloost
Kui riiklik Noorte Tugila
programm 2015. aasta novembris käivitus, oli eesmärk kolme aasta jooksul
üles leida ja aidata tagasi
tööle või kooli tuhandeid
15–26-aastaseid mittetöötavaid ja õppivaid noori. Esialgsel hinnangul oli Eestis
kokku ligi 24 000 noort, kes
olid erinevatel põhjustel aktiivsest elust kõrvale jäänud.
Sihtrühma kuulusid ka
3-aastase lapsega kodus olevad vanemad, kes pooleli
jäänud hariduse tõttu kuulusid riskirühma. Samuti
olid valimis need noored,
kes hooldasid oma pereliikmeid, ajateenistusest tulnud
või välismaalt tagasi pöördunud, kes polnud oma otsust edasiste valikute kohta
veel leidnud. Suurem osa
noori aga oli jätnud kooli
pooleli või alles otsis enda
valikuid.

Noorte Tugila
programmi olulisemad
tulemused

osalenud noorte kohta kinnitas, et üha rohkem jõutakse suuremas riskirühmas
noorteni, kellel oleks muidu
oht jääda ühiskonnas märkamatuks.
Programmis osales kokku ligi 6000 noort, kellest
edukalt läbisid programmi
üle poole noortest. See tähendab, et programmi tõttu
oli noor jõudnud kas tagasi
hariduse juurde või tööturule. Jõgeva maakonnas on
tänaseks toetatud 361 noort,
kes on jõudnud või jõudmas
tagasi haridust omandama
või tööturule. Selle tulemusega võib väga rahul olla.
Iga noor on meie jaoks oluline.
Seega on tugila programm
täitnud väga olulist rolli
nende noorte, kes ei õpi ega
tööta, leidmisel, toetamisel
ja suunamisel tagasi ühiskondlikku ellu.

Kaks peamist trendi

Tuge vajavate noorte
proﬁil
Analüüsist selgub, et programmiga liitunud noore
keskmine vanus on jäänud
aastate võrdluses sarnaseks,
vanus oli vahemikus 19,2
kuni 20 eluaastat. Programmi esimesel tegevusaastal
olid erinevad vanuserühmad liitujate seas suhteliselt
võrdväärselt esindatud – viimasel kahel aastal on programm suunatud rohkem
nooremaealistele.
Jõgeva
maakonnas on programmiga liitunud noorte keskmine
vanus 19 aastat. Analüüsi
tulemusena selgub, et mida
nooremas vanuses on haridustee katkenud, seda suuremad on võimalused haridustee jätkamiseks. Kõige
enam on programmiga liitunud noorte hulgas alg- või
põhiharidusega noori. Jõgeva maakonnas on selliseid
noori 143.

Peamised riskid: lõpetamata haridus ja maapiirkonnas elamine
Programmiga
liitunud
noorte olukorda iseloomustav peamine risk on, nagu
varemgi, lõpetamata haridus. Teisel kohal on päritolu maapiirkonnast, millele
järgnevad ebasoodne olukord (kriminaalkorras karistatud, puudub põhiharidus,
on toimetulekutoetuse saaja) ja perekondlikud põhjused, kus peamiseks on lapsega kodus olemine. Aastate
võrdluses on riskitegurina
kasvanud paari protsendi
võrra sisseränne ja rahvusvähemuse hulka kuulumine
ning perekondlikud põhjused. Erivajadustega noorte
osakaal on olnud viimasel
kahel aastal stabiilne – jäädes 7% juurde.

Analüüs kinnitas juba varematest uuringutest selgunud kahte trendi:
1) haritud noortel on kergem eesmärke täita, nt tööturule jõuda;
2) madalama haridusega
noorte aitamine on pikemaajalisem ja eesmärk on
suunata need noored pigem
haridust omandama, et kokkuvõttes oleks mõjutegur
suurem. Pooliku haridusega
noorel on suurem tõenäosus
töö taas kaotada (sh temast
mittesõltuvatel põhjustel)
ning tagasi keerulisse olukorda sattuda. Seega on
nende puhul pikemas perspektiivis efektiivsem lahendus hariduse omandamine.

Kuidas noori toetati?
Pärast Noorte Tugila programmi läbimist on enamik
noori asunud tööle, kuid on
märgata, et keerulisemate
juhtumite puhul on hariduse omandamine eelistatum
lahendus tööle suunamise
asemel. Selline lähenemine
võimaldab noori toetada
pikemat aega. Samas peab
Noorte Tugila oluliseks ka
noore ebasoodsast olukorrast välja aitamist, et ennetada uusi takistusi ja seotust
noorsootöö võimalustega.

Peamised järeldused
Kokkuvõttes võib öelda,
et Noorte Tugila programm
on mitmepalgeline, kuna
koostööpartnerid ning noorega elluviidavate tegevuste
ning programmide valik on
väga lai. Suurimaks väljakutseks on vastata küsimusele, kuidas ühiskondlikul
tasemel on võimalik leevendada noore taustast tulenevate riskitegurite mõju.

Põltsamaa noorte- ja
elukestva õppe keskus

Noortekeskuste
Noorte
Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kaudu.
www.tugila.ee

VISUAALNE SÜSTEEM
VISUAALNE
– A4
SÜSTEEM – A4
FOTOKEEL

Noorte Tugila värske analüüs 2015–2018 programmis

Igaühest võib saada mängude juht
Alati on ju tore, kui seltskonnas on keegi, kes oskab olemise lõbusaks teha
mõne vahva seltskonnamängu või tegevusega.
8.–9. veebruaril koolitati
noorsootöö
koostööprojekti käigus mängujuhte,
kes said koolituse lõppedes oma oskused proovile
panna üritusel „Mängude
õhtu”. Sellelt koolituselt
sai rohkesti ideid, mida ja
kuidas teha. Mis peamine – Põltsamaa piirkonnas on nüüd mitu noort
mängujuhti, kes on valmis
erinevatel sündmustel ja
sünnipäevadel
tegevusi
korraldama.
Koolituse läbinud noored
said juurde uusi teadmisi ja oskusi, enesekindlust
ning esinemis- ja planeerimisoskust. Koolitaja Eli
Sukles rääkis erinevatest
mänguliikidest ning õpe-

Meie programm võib olla
väga edukas, kuid põhjused, miks noored satuvad
ebasoodsasse
olukorda,
on tingitud ühiskondlikest
põhjustest. Noortega tegelevatel spetsialistidel on neid
võimatu muuta. Muudatusteks on vaja riiklikke lahendusi ning positiivseid näiteid inimeste elus. Oluline
faktor on regionaalpoliitika
tulevik.
avE LÜBEK

TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS
Jõgeva Kultuurikeskuses
Läänemaa
Läänemaa
Ehitajate Aia
tee 6,
3 Jõgeva linn Jõgevamaa
Ehitajate tee 3
13 - 16
17.09.2015
7. märts
2019 11-14

17.09.2015

13 - 16

Oodatud kõik

Töövõimalused
töö- ja õpihuvilisedTöövõimaluse

Eestis ja mujal Euroopas!

Kuningamäe kardiraja spordihoone saalis harjuta� prak�liselt, kuidas mänge korraldada.
Foto Annika Kallasmaa

tas, kuidas kavandada oma
tegevust ja ellu viia sobivat
mängukava. Kogu töö käis
käsikäes praktilise harjutamisega.
Noorte
mängujuhtide
koolitus ja üritus „Mängude õhtu” toimusid noorsootöö koostööprojekti käi-

gus. Tegevuste elluviimist
toetab riiklikest ja Euroopa
sotsiaalfondi vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskus.
Tegevusi
rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidavas ESF kaas-

rahastatud
programmis
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste kaudu.
anniKa KaLLasmaa
noorsootöö spetsialist

GALERIIS JA SUURES SAALIS:

Eestis ja mujal Euro

Tööandjate ja koolide esindajad

Võimalus tutvuda Jõgevamaal ja mujal Eestis pakutavate õppimis- ja tööelu võimalustega.

FUAJEES: Koostööpartnerid ja karjääriala + karjäärikiirabi (15 minutit individuaalset karjäärinõustamist)
Küsi, arutle ja otsi võimalusi oma unistuste realiseerimiseks.

Tööpakkumised otse Läänemaa
Tööpakkumised
tööandjatelt
otse Läänemaa tööandjatelt
Töötoad II korruse Kammersaalis:
11.10–11.50

„Milleks meile maksud ja
ettevõtluskonto?“
Maksu- ja Tolliamet
„Töösuhete alustamine
ja lepingulised
läbirääkimised“
Tööinspektsioon

Töötoad 0 korruse saalis:
11.15–11.45

“Põnevad välismaal

11.55–12.40

„Milliste töökohtadega
kaupleb Jõgevamaa

töötamise
Mis tagab edu sobiva töö leidmisel?
Mis tagab edu sobiva
töövõimalused“
leidmisel?

12.30–13.15

tööturg tulevikus?“
Starditoetus – finantseerimine
Starditoetus
alustavale
– finantseerimine
alustavale
12.40–13.30
„Kas minust võiks saada
ettevõttele
ettevõttele
ettevõtja?“

14.00

Messi lõpp

Oodatud on põhikooli noored, gümnasistid, kutseõppurid, tudengid, töötavad ja mittetöötavad, tööotsijad ja pensionärid.

Töömess on tasuta! Tule ja osale!

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond

Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Töömess on tasuta! Tule ja osale! Infotelefon
Töömess
15501,
on tasuta!
www.toomess.ee
Tule ja osale! Infotelefon 15501, www.toomess.ee
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Kas Gaia klassis õpitakse ka või ainult mängitakse?
Mis on Gaia?
Gaia tähendab kreeka
keeles Maad ja sellest tulenevalt
tähtsustatakse
gaia õppesuunas loodust
ja loodusõpetust ning pärimuskultuuri. Peamised
väärtuspõhimõtted väljenduvad skeemis MINA =
MAAILM ja VABADUS =
VASTUTUS, s.t, et õpetus
toetab inimese kujunemist,
kes tunnetab end Maa kodanikuna. Inimene on oma
valikutes vaba, kuid vabadusega kaasneb vastutus.

Kui kaua on Gaia õppesuund Põltsamaal olnud?
Gaia õppesuund alustas
Põltsamaa
ühisgümnaasiumis kolm aastat tagasi,
igal aastal on avatud üks
1. klass.

Mille poolest Gaia
klassid sarnanevad
üldõppe klassidele?
Õppimine toimub riikliku õppekava järgi ja lähtub
üldõppe põhimõtetest.
Kasutame VEPA metoodikat - VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille
elementide
kasutamine
vähendab korrarikkumisi
klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide
teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikkus oma emotsioonidega toime tulla on
kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad.
Võtame osa kõikidest
ülekoolilistest
üritustest
ja Gaia õppesuuna lapsed saavad osa kõikidest
PÜGis pakutavatest teenustest
(tugiteenused,
pikapäevarühm jmt).

Mille poolest erinevad
Gaia klassid üldõppe
klassidest?
Peamised erinevused on
ÕPPEKORRALDUSES JA MEETODITES.
TUNNID ALGAVAD kell 9.
INGLISE KEELT õpivad
lapsed alates 1. klassist.
Alustame ja lõpetame päeva RINGIS, väärtustame ja
loome HÄID SUHTEID.
Õpime ja teeme oma töidtegemisi nii laua ääres kui
ka põrandal vaipadel istudes, looduses uurides, õppekäikudel jne.
Koolipäevas on üks pikk
ÕUEVAHETUND
(koos
söömisega kokku 1 h),
lisaks väikesed vahetunnid, kus lapsed teevad erinevaid tegevusi: lauamängud, vabamäng, ristsõnad,
sudokud, meisterdamine,
lugemine, legod, rollimängud jne.

Üks päev nädalas on
PROJEKTIPÄEV, kus kinnistame sel kuul õpitud
teemasid tegevuste abil ja
seostame õpitu eluga või
käime väljasõitudel.
Kunstitunnid toimuvad
KUNSTIKOOLIS.
Toetame
HUVIPÕHIST
ÕPET: rahvatants, robootika, male, muusika, meisterdamine, kunst.
Tihe koostöö kodu ja kooli
vahel: vestlusringid, arenguvestlused kaks korda
aastas, kohtumine enne õppeaasta algust, perematkad,
ühine metsa istutamine, suvine looduslaager jmt.
HINDAMINE – tunnistused kaks korda aastas.
Tagasiside on väga põhjalik.

Kui pikk on koolipäev ja
millal kool algab?
Päev algab kell 9.00, kuid
õpetaja on klassis olemas
kell 8.00 ja võtab lapsed
vastu. Lapsed saavad hommikuputru kell 8.30. Kool
lõpeb 1. klassil umbes kell
14. Vanemates klassides
oleneb see riikliku õppekava koormusest. Gaia klassid
asuvad väikese koolimaja
parempoolses tiivas.

Kas Gaia õppesuunas
õpitakse ka või ainult
mängitakse?
Loomulikult õpime! Teeme seda valdavalt tegevuse
kaudu – lugema ei saa õppida ilma lugemata ja kirjutama tähti õppimata. Ei saa
koostada ju nt aaretejahti
või muud lauamängu, kui
me pole eelnevalt õppinud
lugemist ja kirjutamist.
Olulisteks märksõnadeks
meie tegemistes on huvipõhine õpe, liikumine, loovus
ja koostöö.
Gaia õppesuuna fookus
on lapsekesksusel, õpihuvi
hoidmisel, õpikeskkonna
kujundamisel.
Meie jaoks ei ole alati kõige targem laps see, kes esimesena kätt tõstab. Iga laps
õpib omas tempos ja kõigile
tuleb anda võimalus jõuda
eesmärgini.

Mida tähendab huvipõhine õpe?
Huvipõhine õpe tähendab
seda, et näiteks lugemistükkide valimisel ei hoia õpetaja rangelt kinni vaid oma valitud või aabitsas olevatest
tükkidest, vaid lubab lugemiseks valida ka lapse oma
raamatu või ajakirja. Kõige
tähtsam on see, et laps loeks
ja lugemishuvi hoidmiseks
on oluline lugemine iga lapse jaoks huvitavaks teha.
Seotud kirja harjutamiseks
sobib suurepäraselt ka kalaraamatu meisterdamine

ja kalanimede kirjutamine
või hoopis sünnipäevakülalistest nimekirja tegemine.
Õppeprotsess sisaldab alati ühiseid ja kogu klassiga
koos tehtavaid ülesandeid,
aga lisaks sellele toetame
õpihuvi hoidmist lapse huvide kaudu.

Mis klassini saab Gaia
klassis õppida?
Ideaalis gümnaasiumiastme lõpuni (loodussuund).
Praktikas on Gaia õppesuuna õppekava olemas
6. klassini ning Tallinna Gaia koolis töötatakse hetkel välja õppekava
3. kooliastmele. Kõik oleneb lastevanematest ja Eesti hariduse suundadest, mis
on pidevas muutumises.
Soov on, et see läheks edasi
võimalikult pikalt. Kui aga
tõesti midagi muutub, siis
seda klassikomplekti ei lõhuta, vaid see liigub koos
edasi.

Mis saab siis, kui laps
vahetab kooli ja seal ei
ole Gaia klasse?
Gaia õppesuunas õpitakse riikliku õppekava järgi
ja laps omandab kõik, mida
see ette näeb, ning tal on
kõik eeldused jätkata õpinguid järgmises koolis või
mõnes muus õppesuunas.

Kas Gaia klassi laps
saab ülikoolis hakkama?
Oleme kindlad, et laps
saab hakkama, sest lapsed
omandavad riiklikus õppekavas ettenähtud teadmised ja pädevused. Lisaks
oskuse ennast määratleda, luua seoseid, töötada
meeskonnas ja suhelda
kaaslastega – just need on
omadused, millest ülikooli
õppejõudude sõnul praegustel üliõpilastel puudu
jääb. Pelgalt akadeemiliste
teadmistega tänases ühiskonnas läbi ei löö.

Kas Gaia klass on erivajadustega laste klass?
Gaia klass ei ole erivajadustega laste klass, see on
tavaline klass, kus õpivad
tavalised lapsed. Aga nagu
igas klassis, on ka Gaia õppesuunas lapsi, kes vajavad
rohkem abi ja toetust.
Lähtume iga lapse individuaalsusest.
Andekate puhul toetame
nende tugevusi, pakkudes
lisaks võimalusi osaleda nt
robootikaringis või kasutame matemaatilises tegevuses tema võimetele vastava raskusega materjale (nt
järgmise klassi taset), suurepärase inglise keele oskuse puhul pakume algajatele
mõeldud tekstide asemel
lugemiseks mõnda inglis-

keelset raamatut jne.
Tugiteenuseid
vajavate
laste puhul kasutame Põltsamaa ühisgümnaasiumi
logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi abi, nii
nagu ka kõik teised klassid
meie koolis.

Kas lapsel on võimalus ka
huviringidest osa võtta?
On küll. Praegu osalevad
Gaia klasside lapsed mudilaskooris, spordi-, jooga-,
uisutamis- ja jalgpallitrennis, õpivad muusikakoolis
jne. Oleme paindlikud ja
arvame, et huviharidus toetab lapse arengut. Näiteks
muusikakooli põhiõppekava järgi õppiv laps on ühest
muusikatunnist
vabastatud. Omalt poolt toetame
igati, et laps käiks vähemalt
ühes ringis. Gaia õppesuuna lastel on võimalus
osaleda kõigis Põltsamaa
ühisgümnaasiumi vastava
vanuse huviringides.

Kas Gaia klassi lapsed
osalevad kooli üritustel?
Jah, oleme osa Põltsamaa
ühisgümnaasiumi kooliperest. Võtame osa kõigist ülekoolilistest üritustest ja ettevõtmistest.

Kas Gaia õppesuunal on
pikapäevarühm?
Jah, kõikide Põltsamaa
ühisgümnaasiumi
õpilaste jaoks on olemas ühine
pikapäevarühm.

Kuidas saab õppida nii, et
eesti keel, matemaatika,
inglise keel ja muud ained
on lõimitud?
Riiklik õppekava soosib ai-

nete lõimingut. Elus ju ei ole
asjad eraldi ainetena, vaid
ikka koos ja lõimitult. Näiteks kui lapsed kirjutavad
oma päevast või koostavad
erinevaid tekstülesandeid
kellaaja kohta (eesti keel ja
matemaatika), siis inglise
keele õpetaja õpetab kella
tundmist inglise keeles ning
õpilased meisterdavad endale kella kunsti- ja tööõpetuse
tunnis ning kasutavad seda
õppevahendina.

Kui palju on kodutöid vaja
teha?
Klassis riikliku seaduse
kohaselt kodutöid ei anta.
Edaspidi on nii, et mõned
projektidega seotud ülesanded tuleb teha kodus nädala
jooksul – iga pere saab siis
aega planeerida ja leida sobiliku aja. Kodus jääb üldjuhul
nt lõpetada tööleht, lugeda
raamat või artikkel, küsitleda vanavanemaid, uurida
perekondlike traditsioonide
kohta või otsida ja koguda
infot. Võimalikult palju õpiülesandeid teevad lapsed
koolis.

Kas Gaia klassis õppimine
on tasuline?
Kui välismaal ja mujal
Eestis on Gaia õpe tasuline,
siis meil on kogu õpe vanemale tasuta – see on Põltsamaa ühisgümnaasiumi osa.
Õppekäikude ja mõningate vahendite jaoks kogume
raha, kuid seda tehakse ka
kõigis teistes klassides.

Miks ma peaks oma lapse
Gaia klassi panema?
Ei pea, aga kui tunnete,
et teie pere väärtused ja

kasvatuspõhimõtted ning
ootused haridusele langevad kokku Gaia õppesuuna
väärtustega (huvipõhine
õpe, lapsekesksus, praktiline, turvaline ja toetav õpikeskkond, loovus ja iseseisvus), siis on see tõenäoliselt
ka teie lapse jaoks sobiv
klass.

Miks ma panin oma
lapse Gaia klassi?
Vanemad on öelnud, et
nad panid lapse Gaia klassi, kuna neile meeldib, et ei
drillita pelgalt akadeemilisi teadmisi, vaid õpitakse
väga erinevate praktiliste
tegevuste kaudu. Sotsiaalsed oskused on ühiskonnas
toimetulekuks väga olulised. Lapsed õpivad arutlema, otsustama ja vastutust
võtma, teatud juhtudel ka
tagajärgedega
tegelema.
Vanematele on oluline, et
lapsed on rõõmsad ja tahavad kooli minna. Lapsed
õpivad huviga, sest seosed
õpitu ja elu vahel tekivad
kohe õppeprotsessi käigus.
Kaija kits
klassiõpetaja

Tule tutvu Gaia õppesuuna õppekorralduse
ja -meetoditega:
AVATUD KOOLIPÄEVAD:
6. märtsil ja 13. märtsil
kell 9–12.
EELKOOL:
järgmine kohtumine
3. märtsil kell 14–15.30
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Kuningamäele kerkis lumelinn
Alates veebruarikuu teise
reede lõunast olid Kuningamäele viivad teed täis
autosid ning lustilist saginat. Kardetud koerailm jäi
tulemata. Otsekui toredat
üritust hoides oli ilmataat
vaigistanud tuule ning valitses pisike plusskraad,
mis tegi õues olemise eriti
nauditavaks.
Väljakuulutatud suurele
lumelinna ehitamisele vooris meeskondasid lähedalt
ja kaugelt. Nii olid oma
tiimiga välja tulnud Võisiku Kodu, Carl Schmidti
maja meeskond, Põltsamaa
vallavalitsus,
Põltsamaa
jahiselts, lasteaiad Mari ja
Tõruke, Pisisaare algkool,
Kolga-Jaani põhikool, politsei ja päästjate meeskonnad, PÜGI noored ja paljud-paljud teised. Kokku
oli kohale tulnud 28 meeskonda. Koos pealtvaatajate,
korraldajate ja lustivate lastega hinnati osalejate hulka
lausa 400 ligi. Rõõmu jagus
nii valmivate lumest ehitiste juurde kui ka vast valminud tuubirajale.
Korraldajatelegi
üllatuseks paisus üritus oodatust
suuremaks. Andrus Kohv,
kes oli üks ürituse korraldajatest, ütles, et viimasel
hetkel tehti lumehunnikuid
veel juurdegi. „Esialgu arvasime, et tuleb sadakond
inimest ja 15 lumehunnikust piisab. Lõpuks valmistasime ette 30 lumekuhja,
millest 28 said omale näo.“
Üritusel oli ka pisike
võistluslik moment. Nimelt
selgitas žürii parimad lumelinna ehitajad. Nii peeti
I koha vääriliseks Pisisaare
algkooli meeskonda, kes
oli ehitanud uhke laulukaare, mille all rahvuslikes
mustrites pidulised. II koha
sai meeskond „Pitsitajad“,
kes tegid sea aasta puhul
kena sea koos põrsastega.
III koht kuulus „PÜG 10“
meeskonnale, kelle lumest
loss meenutas Põltsamaa

Kuldne 1500 Adaveres

Võistlusrajal võtavad mõõtu Sandra Alusalu ja Tuuli Vaher.
Foto Raimo Metsamärt.

Võidu toonud töö laulukaarest, kus laulu- ja tantsupeost mõtlevad lapsed laule harjutavad.

Suured ja väiksed läbisegi, lõbu jätkus kõigile.

Carl Schmidti Maja meeskond alustab.

kuulsusrikast ajalugu.
Jahimeeste poolt välja
pandud eriauhinna sai Carl
Schmidti Maja meeskond,
kes oli ehitanud Erki Evestuse pildi järgi krutskiga
skulptuuri, mis kujutas
hullavat naist. Viimistletud
teostuse tagasid hea plaan
ja tore joonistus, mis sniti
võtmiseks ette võeti.

Fotod Taimi Rao.

Andrus Kohv märkis, et
kõige suurem heameel on
selle üle, et osalejaid nii palju tuli, ning selle üle, et üritusel ka veidi ennetustööga
tegeleda sai: „Korraldajate
poolt oli organiseeritud
kohale nii kiirabi, politsei
kui ka päästeteenistuse
masinad, mida nende masinatega töötajad huvilis-

tele tutvustasid. Samuti oli
meile appi tulnud päästeameti logistikakeskus, kes
organiseeris meile suured
soojendusega telgid, mida
tavapäraselt suurõppustel
kasutatakse. Telgis pakuti
suppi ja sai ennast vajadusel soojendada.“
Andrus Kohvi hinnangul
näitas nii suur osalejate
hulk vajadust sellise ürituse järele. „Kui me sellest
novembris rääkima hakkasime, olid kõik mõttest haaratud. Ainsaks kartuseks jäi
ilm. Nagu näha – kõik läks
hästi, ilm oli lausa suurepärane!“
Liialdamata võib öelda, et
oli lõbus ja ilus päev, mis
jääb pikaks ajaks meelde.
Ürituse korraldajad tänavad kõiki toetajaid: politsei, päästeameti ja kiirabi
töötajad, päästeameti logistikakeskus, Vali Uudised,
Vali Press, Põltsamaa vald,
Kamari Haridusselts, Põltsamaa Vallavalitsus, Põltsamaa Greid, Kuningamäe
terviserada, ToiToi ja Kaspar Pokk. Suur tänu kõikidele osalejatele, kes vahva
lumelinna ehitamisel kaasa
lõid!

„Kuldne 1500“ on kiiruisutamise võistlus, mis on
pühendatud Ants Antsoni olümpiavõidule 9. taliolümpiamängudel Innsbruckis 55 aastat tagasi. Selle suurvõidu tähistamiseks toimub Adaveres kiiruisutamisvõistlus. Paljudele üllatuseks – tänavu juba 20. korda.
3. veebruaril kostitas ilmataat võistlejaid kerge sulailmaga, mis ei ole just uisuradade parim sõber. Võistluste vahepeal vajas rada hooldust, mistõttu venis
võistluspäev planeeritust pikemaks. Vaatamata vesisele ilmale sai võistlus peetud ning kõik 71 osalejat oma
tulemused kirja.
Kiiruisutamise eestvedaja Väino Treiman ütleb, et
üritus on igati korda läinud, kui on rohkelt osalejaid ja
pealtvaatajaid. Tema sõnul valmistab erilist rõõmu see,
et võistlemas on nii palju väikeseid lapsi.
„Kuldne 1500” kiiruisutamisevõistluse protokolli järgi said parimad tulemused kirja 16–39-aastaste meeste
500 m sõidus Joonas Valge – I koht ajaga 42,83, Aleks
Luik – II koht (43,93) ning Mart Markus – III koht
(44,95).
16–39-aastaste naiste 500 m sõidus näitasid parimaid
aegu Mariin Sarap – I koht ajaga 48,33, Kristiine Kalev –
II koht (48,75) ning Tuuli Vaher – III koht (49,46).
16–39-aastaste meeste 1500 m sõidus kuulus I koht
Mart Markusele ajaga 2.23,14. II koht – Joonas Valge
(2.23,67) ja III koht – Aleks Luik (2.25,46).
16–39-aastaste naiste 1500 m sõidus sai I koha Mariin
Sarap ajaga 2.46,17. II koht – Kristiine Kalev (2.46,83) ja
III koht – Tuuli Vaher (2.48,34).
Meeste ja poiste 5000 m sõidu kolm parimat olid Joonas Valge – I koht ajaga 9.50,00, Mart Markus – II koht
(9.52,00) ning Aleks Luik – III koht (9.54,00).
Naiste ja tüdrukute 5000 m arvestuses sai I koha Kristiine Kalev ajaga 11.03,00, II koha Tuuli Vaher (11.04,50)
ning III koha Sandra Alusalu (11.24,36).
Täispika kiiruisuvõistluse protokolliga erinevate
vanuseklasside kaupa on võimalik tutvuda Adavere
Uisurada FB lehel.
Taimi Rao

Taimi Rao

HEI 13 – 26 a NOOR!
* elad Põltsamaa vallas või õpid Põltsamaa valla koolis
* oled aktiivne ja kodukohast huvitatud ning valmis
esindama noorte huve

TULE KANDIDEERI PÕLTSAMAA
VALLA NOORTEVOLIKOKKU!
Kandideerimine on avatud 17. märtsini 2019
Kandideerimisavaldus on saadaval aadressil
https://www.poltsamaa.ee/noortevolikogu
Valimisperiood
1.- 5. aprill 2019

KUS? Põltsamaa ÜG, Puurmani MK,
Adavere PK, Lustivere PK,
Põltsamaa Noortekeskus.
KES? Hääletada saavad 13-16 a
Põltsamaa vallas elavad või valla
koolis õppivad noored.

Noortevolikogu loomist toetab Eesti Noorteühenduste Liit.
Info: Annika tel. 53 943 940; e-mail: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee
Põltsamaa Vallavalitsus

22.–24. veebruaril toimusid Adavere põhikooli võimlas Balti meistrivõistlused automudelismis. Võistlusrajal võtsid mõõtu Eesti, Venemaa, Läti ja Leedu võistkonnad. Pildil paremal võistlusrada, vasakul tiimide boksid, kus sõitude vahepeal
masinaid hooldati.
Foto Taimi Rao.

Kliki: www.noortekas.ee
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Omamoodi sõbrapäev Siilipesa lasteaia Seenekese rühmas
Seenekese rühmas käivad 3–5-aastased naerusuised lapsed, kes
tulevad lasteaeda alati
rõõmuga, sest teatakse,
et sõbrad ja õpetajad ootavad ning palju põnevat
on ees. Õhtune lahkumisaeg on aga tihti raske:
laps soovib oma mängu
lõpetada, vanem kiirustab pärast tööpäeva lõppu koduste toimetuste
juurde ... Nii sai alguse
idee korraldada lapsevanema ja lapse mänguõhtu, kus emmed-issid endale mängimiseks aega
võtavad ning lapsed
neid oma lasteaia meelistegevustesse kaasata
saavad. Sobivaks ajaks
oli loomulikult lähenev
sõbrapäev.

Ühispildil kõik Seenekese rühma suured ja väikesed sõbrad.

Foto Imbi Sinimets.

Idee meeldis lastele
väga ning tekitas elevustunnet nii mõnekski nädalaks.
Kõik lapsed andsid
oma panuse mänguõhtu korraldamisel: meisterdati
teemakohaseid
dekoratsioone ja üllatusi
vanematele,
kaunistati
muffineid, tervislikuks
vahepalaks kooriti ja viilutati köögivilju ning korrati tantsusamme, mida
vanematele õpetada. Kõige raskemaks osutus laste
jaoks seejuures sõbrapäeva ootamine.
Mänguõhtu oli täis laste elevust ja naerukaja – tantsusammud ei
olnudki enam olulised,
sest näha emmet ja issit
tantsimas, osutus laste

jaoks niivõrd lõbusaks, et
lihtsalt tore oli neid vaadata. Lisaks tantsimisele,
mängimisele ning hea ja
parema maitsmisele suupistelaualt oli võimalus
lapsevanema Jaana käe
läbi glittermaaling saada
ning lapsevanema Kati
abil fotonurgas sõbrapilte
teha. Nii lapsed, lapsevanemad kui ka õpetajad lahkusid igatahes sel
päeval lasteaiast rõõmsameelsetena ja positiivselt
meelestatuna.
Täname kõiki lapsi ja
lapsevanemaid
toreda
õhtu eest ning loodame,
et sellised vahvaid koosviibimisi tuleb veel!
Liisi, KaRin, LY

Seenekese rühma õpetajad

Puurmani piirkonna eakad kutsusid sõbrad külla

Saduküla eakate seltsi liige ja käsitöö tegija Marja Mats ning
Puurmani eakate seltsi esinaine Maire Noormägi näitavad
rahvusmo�ivides käsitööd.

Puurmani raamatukoguhoidja Katrin Aavik räägib eakatele
sõbrapäeva ajaloost ja tekkinud kombes�kust.

14. veebruar on sõbrapäev – traditsioon, mis vanema põlvkonna jaoks on
üsna uus, kuid mis sellegipoolest on kenasti omaks
võetud. Sõbrapäevast on
saanud kena päev, mil
sõpradega kokku saadakse. Nii otsustasid ka Puurmani eakad omale head
sõbrad Sadukülast külla
kutsuda, eks ikka selleks,
et sõbrasuhteid soojana
hoida ja mitte liiga kaugeks jääda.
Puurmani
rahvamaja
saali olid kaetud lauad
ligi viiekümnele inimesele
ja nagu Puurmani eakate seltsi eestvedaja Maire
Noormägi ütles, et „selle
päeva me teeme endale
ise“, nii ka läks. Lauad
olid kaetud isetehtud petileiva ja karaskiga, millele
sai määrida soolakat ürdivõiet, lisaks pakuti kohvi
ja kringlit. Koosolemisele
andsid sisu kokkutulnud
ise.
Esmalt rääkisid kummagi piirkonna raamatukoguhoidjad Katrin Aavik

ja Inna Kübarsepp sõbrapäeva tekkeloost ja väljakujunenud kombestikust
ning vesteldi sõbrasuhetest luulevormis. Tervitati
sõpru ja jagati meeneid.
Saduküla eakate seltsi endine eestvedaja Kalju Vaher tervitas oma sõnavõtus
sõpru ning lubas, et peagi
kutsutakse Puurmani rahvas endile külla.
Segakoor Oma Rõõm
pakkus muusikalist sõbrapatsutust helgete helidega.
Vaadati üheskoos kaunist
käsitööd ning käidi vaatamas Puurmani raamatukogus avatud Maie Kuznetsova nukunäitust, mis jääb
avatuks kuni 9. märtsini.
Uudistati ka Puurmani
eakate seltsi logokavandeid, millest valiti välja
kõige rohkem meeldinud
kujundus.
Puurmani eakate selts
tänab kõiki toetajaid ja
sõpru, kes aitasid sõbrapäeval särada oma nime
vääriliselt.
Taimi Rao

PÕLTSAMAA VALD AITAB KOOSTÖÖS RIIGIGA KOHANDADA PUUETEGA INIMESTE
KODUSID NENDE VAJADUSTELE VASTAVAKS
Põltsamaa Vallavalitsus ootab
taotlusi kodude kohandamiste
soovidega hiljemalt
30. aprilliks 2019.
Taotluse vorm on leitav Põltsamaa Vallavalitsuse kodulehelt.

Toetust saab taotleda

• puudega inimese erivajadusest
tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas liikuvusega seotud toimingute (püs�, pikali ja
istuma saamine, treppidest üles
ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine)
parandamiseks, sh eluruumi sis-

sepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone
ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
• hügieenitoimingute (pesemis- ja
tuale�toimingud
parandamiseks;
• köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine)
parandamiseks, sh kü�e, ven�latsiooni, valgustuse jms juh�misautomaa�ka ning suitsu- ja
vinguandurite paigaldamist.

Koos taotlusega tuleb esitada
järgmised andmed:
1) kohandustöödega seonduvad
hinnapakkumised (vähemalt kaks
võrreldavat pakkumust);
2) eluruumi omaniku kirjaliku
nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
3) eluruumi kaasomaniku kirjaliku
nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
4) korteriühistu nõusolek, kui
eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool

eluruumi;
5) taotleja, tema ülalpidamiskohustusega isikute ja pereliikmete majanduslikku seisundit
tõendavad dokumendid.
Taotluse võib saata e-pos�ga
aadressil info@poltsamaa.ee või
tuua paberkandjal vallavalitsuse
sotsiaalosakonda (Lossi tn 9,
Põltsamaa linn).
Kontak�sik: sotsiaalosakonna
juhataja Merike Sumla,
telefon 5332 5015,
e-post merike.sumla@poltsamaa.ee

Foto Riina Valdmets.

1.b klass pidas nädala jooksul meeles Eesti Vabariigi
saabuvat sünnipäeva. Õppisime tundma rahvuslille,
rahvuslindu ning tutvusime tähtsate ja oluliste nimedega ning paikadega. Muuhulgas sai selgeks, mida
lapsed näevad Eesti lipu värvides ning kes on see
tähtis isik, ametinimetusega „president“. Harjutasime ka, kuidas seista sirgelt nagu üks õige ja korralik
lossivalvur. Teemanädala kokkuvõtliku tööna kinkis
igaüks kodumaale sünnipäevaks uhke kunstitöö.
Ilusat vabariigi aastapäeva!
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Kodu lugu

Märtsiküüditamisest ja kolhooside loomisest
25. märtsil möödub 70 aastat
suurküüditamisest. See 1949.
aasta paastumaarjapäev lõhkus tuhanded kodud ja pered,
küllap on mingil kombel mõjutanud meist igaühe kujunemislugu, et mis meist on saanud ja kuhu oleme jõudnud.
Põltsamaa muuseumis näitlikustab okupatsiooni, küüditamise ja metsavendade aega
kaks lauajuppi vanast mesipuust. Umbusi küla Kangru
talust pärit taru jõudis 2008.
aastal Vilja Rootsi koduaeda.
Kui aga vana taru järgmisel
aastal lammutati, leiti taru vahelaualt järgmine kiri:
„1944. Olen praegu 23-aastane, praegune kuupäev on
27. aprill. Homme löön voodri
mesipuule peale. On praegu
karm sõjaaeg, on Saksa valitsus ja olen ise ka peidus, teise
silmaga vahin ringi ja teisega
teen linnupuud. 9. mail saab 3
kuud seda aega oldud. Pruuta mul praegu ei ole ehk on
Hilda Imaverest juba 4 aastat,
aga kordagi seal pole käinud.
Kõige paremini meeldib mulle
Laane Magda.“
Kui Nõukogude Liit Eesti
okupeeris, kehtestati talupidajatele rängad normid ja maksud, et neid laostada, kuulekaks teha ning kolhoosidesse
sundida. Küladesse määrati
külavolinikud, kes külanõukogust rahvale käsud-keelud
kätte tooks. Muuseumisse on
toodud Luige külavoliniku
Anette Martini dokumendid
1947.–1948. aastatest. Ta allus
Loopre küla Töörahva Saadikute Nõukogu täitevkomiteele
ja Luiges oli tema hallata 12
talu. Metsaraie, metsavedu,
põllumajandusnormide täitmine, lastetusmaksu arvestamine ja kogumine, puhkepäeval teede ehitamine, sellised
asjad pidi ta ära lahendama.
Vaatamata kulakukstegemisele, ülejõukäivatele maksudele ja kõikvõimalikule ahistamisele ei tahtnud talurahvas
ühismajandeid moodustama
hakata. Et tahe tekiks, küüditati 25. märtsil 1949 tegusamad inimesed Nõukogudemaa
kaugematesse ja karmimatesse piirkondadesse. Põltsamaa
kihelkonnas oli 1935. aastal
2159 talundit, aastal 1939 oli
kihelkonnas elanikke 10 436.
Enno Piiri koostatud raamatu
„Sakalamaa ei unusta” andmetel küüditati Põltsamaa
kihelkonnast 1941. a 14. juunil
78 ja 1949. a 25. märtsil 399 inimest, plaanid olid suuremad,
kõiki ei saadud kätte. Lisaks
oli ajavahemikus 1940–1955
kihelkonnast arreteeritud 340
inimest. Peale nende oli hulk
inimesi ka kohapeal tapetud,
nende arv siin veel ei kajastugi.
Kuidas taluperesid ruineeriti, jutustas Allan Meerits: “Elasime Viljandimaal Põltsamaa
valla Rõstla külas. Talul oli 29
ha maad, kolm tööhobust, sälg,
6–7 lehma, lisaks sead, lambad
ja kanapere. Kolmekümnendate aastate lõpus ostis isa traktori Fordson ja rehepeksumasina
Munktels. Alustati uue elumaja ehitamist, töökad ema ja isa
oskasid majandada. Suurele
sõjale järgnenud nõukogude aeg ei hinnanud talupere
töökust, peale pandi suured

Lillevere kolhoosi esimesed pensionärid. Vasakult August
Roosimaa, Johannes Priks, Juan Pärna, Karl Vatter. PLM Fk 4662

Maisilõikus Kaavere kandis, foto eest tänu Kaido Mäele.

Naine lastega kolhoosi algusaastail Põltsamaa kandis.

Aidu tantsuansambel.

tulumaksud ja metsanormid.
Tulumaksu maksmiseks tuli
talutöö kõrvalt tegelda äriga,
isa ostis loomi kokku ja pani
vorstivabriku käima. Ka puskarit tehti, olin kooliskäimise
kõrvalt abiks puskariajamisel
ja hakkliha masindamisel. Saadud kraam pandi hobuvankrile, sõideti Võhma raudteejaama, sealt läks isa rongiga
Tallinna, mina tulin hobusega tagasi koju. Tallinna turul
müüs isa kauba maha.
Esimestel aastatel suudeti
maksta maksud ja täita metsanormid. Hakkasid levima
jutud, et meie pere tehakse
kulakuks, siis söödeti ja joodeti
vallaametnikke. Sellest polnud
kasu, 1948. aastal tehti ikkagi
kulakuks, sellega suurenesid
maksud ja metsanormid auto-

maatselt veelgi. Neid ei suudetud enam täita. Tekkis oht, et
maksude mittetäitmise pärast
võidakse isa arreteerida. Ta
hakkaski kodust eemale hoidma, tegi metsatööd ja ööbis
Soosaare valla taludes. Kodus
käis harva pimeduse varjus.
Maksude mittetäitmise tõttu
hakati kodust vara ära võtma.
Kõige enne läksid traktor ja
viljapeksumasin, ema suutis
mõned loomad tuttavatesse
peredesse viia, et hiljem oleks,
millest elu jätkata. Kirjutati
üles laudast kõik loomad ja
tubane kraam. Korduvalt käidi kodust isa otsimas. Tohlati
omavoliliselt tubades, kappides ja lakas. Ükskord nägime,
et jälle tulevad, ema põgenes
lakka. Pennide peal olid lauad,
ta läks laudade peale ja tõmbas

redeli endale järele üles. Läbiotsijadki ronisid lakka, ülal
rippusid loomanahad, seal
sajatasid, et vaata, kuradid, on
palju loomi tapnud, aga ema
nad ei näinud.
Ülo läks kodust ära Põltsamaale kooli, mina olin suuruselt järgmine, ähvardati, et
kui järgmine kord isa kätte ei
saa, võtavad minu. Hakkasingi kartma. Teadsin, kus isa oli,
läksin tema juurde ja hakkasime koos metsanormi tegema.
Öösiti käisin 10 kilomeetri
kauguselt kodust toidukraami toomas. Öine pimedus ja
muud hirmud, oli õudne. Lapseootel ema oli nelja noorema
lapsega kodus.Neis metsanurga taludes oli palju metsavendi, neil olid metsas oma
punkrid, aitasid taludes töid
teha, tasuks said toidukraami.
Külarahvas teadis metsavendi
hästi, keegi neid ei reetnud.
Küüditamise päeva eelõhtul
tulime hobusega koju, mina
jäingi koju. Varahommikul
tulid küüditajad, käskisid ruttu-ruttu asjad kokku pakkida.
Läksin tagatuppa, lükkasin
akna lahti ja panin kõigest
jõust võsa varjus jooksma.
Kuulsin tulistamist, tegin jälgede segamiseks haake. Jõud
sai otsa, tee hargnemise kohas
hüppasin pikkade sammudega kuusepõõsaste vahele.
Süda peksles hirmsasti. Seal
veidi istunult sain aru, et tagaajajaid pole. Hakkasin minema
kõrvalisi radu pidi isa juurde,
ta oli läinud naabruses olevasse tallu, öösel magas küünis.
26. märtsi hommikul oli juba
valge, kui perenaine tuli suure jooksuga tuppa ja ütles, et
venelasi on kõik kohad täis.
Jooksin lakka põhuvirnade vahele. Kuulsin hästi, mis õues
toimus. Isa tuli küünist välja. Üks venelane ronis lakka,
tallas põhkudel ja tundis jala
all minu keha. Pistis kisama:
„Bandiidid, bandiidid!“. Lakapealne tuli venelasi täis, käed
käsutati mul üles, põhud torgiti tääkidega läbi, lauad kisti
lakast maha. Tutvustati mindki haarangulistele.“
Küüditamine saavutas oma
eesmärgi, maarahvas hakkaski hirmuga kolhoose looma.

Olgu siin toodud mõned näited.
29. märtsil 1949. a arutas kolhoosi moodustamist 17 Mällikvere küla talupoega, juhendas Eestimaa Kommunistliku
(bolševike) Partei Põltsamaa
instruktor Ööman. Loodi Mällikvere kolhoos, esimeheks
valiti Peeter Pullisaar, juhatusse lisaks August Roosimaa,
Martin Pahla, Karl Vassil, Karl
Tähnas. Teravilja saadi aasta
lõpuks hektarilt 18,4 ts, piima
igalt lehmalt 1670 kg, kogutulu 63 928 rubla. Aasta hiljem
toodangud langesid, esimees
Peeter Pullisaar ja brigadir
Karl Vassil vabastati oma kohalt ning aasta pärast ühinesid
Mällikvere, Allastvere ja Uuepõllu kolhoos, ühine kolhoos
nimetati J. V. Stalini nimeliseks.
31. märtsil 1949. a tulid Rõstla küla 22 talupidajat kolhoosi
moodustamiseks kokku Rootsi talus. Kohal oli taas Eduard
Ööman, lisaks Vitsjärve külanõukogu esimees seltsimees
Simon. Otsustati moodustada
kolhoos, esimeheks valiti Nikolai Pihlak, juhatusse Eduard Viilol, Hants Nurk, Elmar
Kuusk ja Loviisa Nurk. Kolhoosi nimeks valiti Nõmme.
Sm Viiloli ettepanekul otsustati kolhoosniku aiamaa suuruseks jätta 0,6 ha, lubada pidada
2 lehma, 2 siga, 5 lammast või
kitse, piiramata koguses linde ja jäneseid ja 20 mesipuud.
Sisseastumismaks oli 30–50
rubla, aastas tuli välja töötada
150 normipäeva. Kõik eespool
toodud andmed kogus Vilja
Roots.
Viktor Meister, Põdra sovhoosi direktor aastatel 1951–
1961, jutustas: „Põdra sovhoos
oli moodustatud 1949. aastal
kuuest kulakutalust, millest
inimesed olid Siberisse viidud:
Rohtaia, Juhani, Pritsu, Tõnuri,
Kirjase, Lossi – kokku 240 ha.
Oma nime oli Põdra sovhoos
saanud tee otsas asuvast saunamehe majast Rohtaia talu
maadel, s.o Põdra saunast!
Sovhoosil oli sel ajal 30 lehma,
20 emist ja kari põrsaid. Noorsigadel puudus algul laut, nad
elasid õue toodud põhuvirnas
isegi 20-kraadise külmaga.
1951. aasta lõpuks suutsime
ehitada sigade jaoks esimese
baraki. Järgnevatel aastatel
ehitasime lauda 100-pealise
karja jaoks, sigala, kontorimaja, kaupluse ja elumaja. Aastad 1952 ja 1953 olid põllumajanduse jaoks väga rasked.
Sügised olid väga vihmased,
vast organiseeritud kolhoosid
ei suutnud loomadele sööta

koguda, loomad olid näljas ja
surid sadade viisi. Tappa ei
tohtinud, sest tuli täita loomakasvatuse kolme aasta plaan.
Tegelikkuses vähenes loomade
arv poole võrra. Sovhoosides
sellist häda ei olnud, sovhoosi
tööline sai kindla palga. Tööd
tehti ööd ja päevad, et loomi
päästa saaks.“
Lõpuks nooremale generatsioonile pisut sõnaseletusi:

Kolhoos – lühend venekeelsest
väljendist kollektivnoje hozjaistvo –
kollektiivne majapidamine, talupidajad pidid ühinema selliseks
majapidamiseks, kõik oma vara
ära andma ja edaspidi käsu (valdavalt ebapädeva, kuna käsud
tulid parteiametnikelt linnast)
järgi tööd tegema. Kolhoosi juhtis esimees ja töö eest tasu saamine sõltus kolhoosi olukorrast.
Algul maksti normipäevades.
Kui hakkas paremini minema,
maksti ka rahapalka. Kui läks
eriti hästi, maksti palju paremini
kui sovhoosides.
Normipäevad – kolhoositöö
eest saadud kujuteldav tasu. Kui
kolhoos tulu sai, siis jagati tulud väljateenitud normipäevade
alusel. Alati ei saanud tulu, eriti
alguses.
Sovhoos – lühend venekeelsest
väljendist sovetskoje hozjaistvo –
nõukogude majapidamine, riiklik majand, mida juhtis direktor.
Sovhoosis maksti rahapalka.
Partorg – partei organisaator,
tegelikult asutuses kõige tähtsam
tegelane; jälgis, et elu toimiks
kõrgel ideoloogilisel tasemel ehk
punaloosungite vaimus ja lähtudes partei suunistest. Öeldi ka,
et pardi ja orava ristsugutis: ronib kõrgele ja laseb teistele pähe.
Nende hulgas oli tegelikult ka
kõige inimlikumaid inimesi.
Seltsimees, lühend sm – lugupidav pöördumine kaaskodaniku poole. Alguses tähendas
ikka oma parteikaaslasi, aga
partei oli ainult üks ja sinna pidanuks tahtma kuuluda kõik
inimesed. Nii olidki siis kõik
omavahel seltsimehed. Välja arvatud kurjategijad, nemad olid
kodanikud. Härrasid, prouasid
ja preilisid ei olnud, ega ka isandaid-emandaid.
Külanõukogu – peaaegu nagu
valla volikogu, ainult neist ei
olenenud midagi.
Täitevkomitee – peaaegu nagu
vallavalitsus, aga ka neil oli vaid
rõõm ülevaltpoolt tulnud käske
täita.
Algul moodustati kolhoosid
peaaegu igas külas, aegamööda
need aga liideti omavahel ja mõnedes kolhoosides-sovhoosides
elati lõpuks isegi hästi. Või et olime sellega harjunud ega kujutanud muud võimalust ettegi. Olid
kino ja tantsuõhtud ja mis sa siis
ikka elult muud tahad.

Rutt Tänav
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KULTUUR JA VABA AEG
PUURMANI RAHVAMAJA
1.03 kell 18 Filmiõhtu “Tõde ja õigus“
2.03 kell 10 Kuperjanovi retk. Algus Puurmani lossi juurest
3.03 kell 15 Kinofilm „Kasper ja Emma lähevad aardejahile”
4.03 kell 19 Mälumängu V voor Puurmani rahvamajas
6.03 kell 19 Inga ja Toomas Lunge akustiline kontsert Puurmani
lossis

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM
22.03 Avatud uste päev 10. klassi astujatele (kõik piirkonna koolide
9. kl õpilased)

PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
1.03 kell 19 Rakvere teatri etendus “Ükssarvikute farm“
3.03 kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert
8.03 kell 19 Naistepäevakontsert
10.03 kell 16 Perepäev. Külas Annika Mändmaa ja Tuuli Jukk
13.03 kell 11 Rakvere teatri etendus lastele “Põrsas Desmond ja
sookolli lõks”
23.03 kell 13 Uno Naissoo nim vokaalansamblite konkurss

KOGUDUSTE TEATED

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
3.03 kell 17 Filmiõhtu “Tõde ja õigus”
4.03 kell 18 Filmiõhtu “Tõde ja õigus”
21.03 kell 17.30 Salongiõhtu ja näituse “Päevapiltnikud Põltsamaal
1890–1940” avamine. A. Ütt Põltsamaa raamatukogu.
Näitus on avatud 21.03–22.04
LUSTIVERE KULTUURIMAJA
9.03 kell 20 Seltsi aastapäeva ja naistepäevapidu ansambliga Meister
ja Margarita
20.03 kell 17 Noorimate vallakodanike tervitamine. Kutsetega
26.03 kell 19 Salongiõhtu. Külaliseks Peeter Volkonski
AIDU KOOLI SAAL
15.03 kell 19Tantsuklubi
KESK-EESTI KUNSTIGALERII PART
20.03 – 17.04 kunstikoolide õpetajate rändnäitus SUVE KIIRED
Erika Sari isikunäitus „Tassike teed“ on avatud kuni 19. märtsini

PAJUSI RAHVAMAJA
30.03 kell 19 Pajusi teatri esietendus “... ja siis tuleb kuningas“

EELK PÕLTSAMAA KOGUDUS
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kell 11
Piiblitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 10
Pühapäevakool toimub reedeti kell 17
ON ALANUD REGISTREERIMINE KEVADISSE LEERIKOOLI
Info tel 5663 9993; 522 3368
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistus pühapäeviti kell 13
Lähem info: õpetaja Esa Luukkala, tel 5811 3195
EKNK PÕLTSAMAA JORDANI KOGUDUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11, noorteõhtud reedeti kell 19
Info: FB, www.jordan.ee, vaimulik Meelis Maikalu mob 56633720
SP ADVENTISTIDE PÕLTSAMAA KOGUDUS
8. märtsil kell 18 piibliringis teeõhtu “Kes minevikku ei mäleta, see
elab tulevikuta”
Jumalateenistused toimuvad igal reedel kell 18, laupäeviti kell 10
piiblitund, kell 11 jutlus
Lisainfo: poltsamaa.advent.ee
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Puurmani Põllumajandusühistu õnnitleb

TEADE
OÜ Vändra MP alustab
Väike-Kamari asulas
vee- ja kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimistöödega.
Tööd kestavad ajavahemikus veebruar-mai
2019. a. Palume vabandust ajutiste ehitusega
kaasnevate liikumistakistuste pärast.
Lisainfo: Tarmo Hendrikson,
OÜ Vändra MP projektijuht tel 523 8998.

9. märts Ants Kangur 75
17. märts Udo Valge 75
Aeg eluaastaid helde käega mõõtku
ja kauneid hetki kandku mälestuste teelt.
Aeg minnes muremõtteid kaasa võtku
ja elurõõmu andku aastakümneid veel!

1 9. veebruar Silvi Vahkal

28. märts kell 17–18 Pajusi rahvamajas

Aeg pikendab aastate säravat keed,
mida uhkena kanda võid õlul.
Olgu rõõmu su päevis, mis ootamas ees,
igas sammus oma mõte ja võlu!

Põltsamaa valla kultuuri- ja sporditegijate
ümarlaud.
Räägime tulevastest ühistest
sündmustest aastal 2019.
Lisainfo tel 5300 2557

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Tiia Mikson 06.02
Sirje Tuula 10.02
May-Britt Engström 13.02
Aili Soolepp 13.02
Külli Paal 22.02
Andres Kert 23.02
Heldur Meerits 27.02

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus
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Lahkusid meie seast
VIRVE EPRO
ANU LEPIK
HANS MARGENS
LYDIA SEER
VALDEKO KIPPUS
LINDA-JOHANNA
SÜGAV
ÜLLE JÕE
VELLO PÕDRA
ILLAR KRUG
HELMI TALUSTE
GUNNAR OTS
AINO JÕGAR
LINDA HAAVA
SULEV PÄRNA

12.04.1921 - 02.01.2019
24.04.1962 - 03.01.2019
03.11.1934 - 04.01.2019
23.06.1933 - 05.01.2019
25.06.1931 - 06.01.2019

Väike-Kamari küla
Sopimetsa küla
Adavere alevik
Kõpu küla
Põltsamaa linn

15.05.1932 - 09.01.2019
22.09.1947 - 10.01.2019
01.05.1937 - 11.01.2019
31.03.1956 - 12.01.2019
22.06.1921 - 15.01.2019
08.03.1953 - 22.01.2019
19.05.1929 - 25.01.2019
23.04.1928 - 31.01.2019
23.03.1932 - 31.01.2019

Puurmani alevik
Esku küla
Põltsamaa linn
Võisiku küla
Kalana küla
Põltsamaa linn
Puurmani alevik
Väike-Kamari küla
Põltsamaa linn

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine Põltsamaa Valla Leht ilmub aprillikuu
teises pooles.

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

Sündinud Põltsamaa vallas
SEBASTIAN UIBO
KAROLA OLESK
KAROLIN VELSKER
REDNAR MUSIJENKO
SANDRA LINTS
MIRTEL PEKK
SISSY OLEV
EMILY ELLERMAA
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Kojukanne: Omniva

