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Põltsamaa valla spordiasutused

SA Põltsamaa Sport
Sihtasutuse eesmärgiks on juhtida sportlikku tegevust ja aidata
kaasa spordi arengule Põltsamaal (korraldab spordi juhtimist,
kogub ja analüüsib spordialast teavet, haldab spordirajatisi,
korraldab sporditeemalisi üritusi, korraldab spordivõistlusi).

Hallatavad objektid: Felixhall, E.P.T. ujula, kunstmuruväljak,
Lille tn tenniseväljak

Põltsamaa valla spordiasutused

SA Põltsamaa Sport Spordikool
Sihtasutuse Põltsamaa Sport Spordikool on haridusasutusena tegutsev
Sihtasutuse Põltsamaa Sport hallatav eraõiguslik huvialakool, mis pakub
lastele ja noortele võimalusi sportlikuks treeninguks ja süvendatud
spordiõppeks.
Spordialad: jalgpall, võrkpall, kergejõustik, suusatamine, maadlus*
Õpilasi: 199
Treenereid: 8 (koormus 5,37)

Põltsamaa valla spordiasutused

Pisisaare Spordikeskus

(avati 08.01.2016)

Põltsamaa Vallavalitsuse poolt hallatav asutus, mille eesmärk on luua
tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja
võimalused ning innustada vabatahtliku spordiliikumise arengut
Põltsamaa vallas.

Plaanis on anda Põltsamaa valla meistrivõistluste korraldamise
koordineerimine Pisisaare Spordikeskusele.
2017. aastal külastati spordikeskust 10 628 korral (2016. aastal oli
külastuskordi 10 405).

Põltsamaa vallas tegutsevad spordiklubid
Põltsamaa valda on registreeritud 20 spordiklubi ja üks spordiühendus.
Põltsamaa valla 2018. a eelarvest toetati MTÜ-sid spordiklubide
tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks kokku 44 500 euroga.
Suurimad toetuse saajad:
Põltsamaa valla SK Tervis 14 500 eurot
MTÜ Sporty 6 000 eurot
Spordiklubi Nipi 3900* eurot
Põltsamaa Tehnikaspordiklubi 2 900 eurot
Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport 2 900 eurot

Spordi harrastamine Põltsamaa vallas
Spordiregistri andmetel tegeletakse Põltsamaa vallas organiseeritult 21
spordialaga ja tegevustes osaleb 565 harrastajat (täiskasvanuid 256 ja
noori 309). Populaarseim ala täiskasvanud harrastajate hulgas on

võimlemine ja noortel jalgpall.
Suurima harrastajate arvuga alad:
jalgpall (102)
võimlemine (80)
võrkpall (52)
rulluisutamine ja uisutamine (41)
suusasport ja kergejõustik (38)

Spordiobjektid Põltsamaa vallas
Spordiregistri andmetel on Põltsamaa vallas 42 spordiobjekti.
Olulisemad spordiobjektid:
Põltsamaa Felixhall
Pisisaare Spordikeskus
Põltsamaa kunstmuruväljak
Kuningamäe terviserada
Adavere uisurada
Kuningamäe kardirada
Piiroja rallikrossirada
Jalg- ja jalgrattateed (Pisisaare-Põltsamaa, Kamari-Põltsamaa)

Investeeringud Põltsamaa valla spordiobjektidesse
Suuremad investeeringud sporditaristusse aastatel 2012-2017:
Pisisaare Spordikeskuse ehitamine (1,2 miljonit)
Pisisaare-Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee (1,2 miljonit)
Põltsamaa-Annikvere jalg- ja jalgrattatee (550 tuhat) – jätkuv projekt
Kamari jalg- ja jalgrattatee (330 tuhat)

Uued ja uuendatud rajatised 2012-2017
Lustivere Põhikooli võimla
Kuningamäe terviserada (suusamaja, discgolfi rada, valgustus)
Pisisaare terviserada
Puurmani välitrenažöörid
Kamari järve ranna spordiväljakud
Adavere miniarena
Lille tn tenniseväljak

Investeeringud 2018
Põltsamaa kunstmuruväljaku katte uuendamine
Lustivere miniarena katte uuendamine
Adavere terviseraja valgustus
Pisisaare terviserada (discgolfi rada)
Kuningamäe terviseraja elektrivõimsuse suurendamine
Skate-park
Kamari veekeskus
Vajadused: ujula-spa, skate-park, kergejõustiku harjutusväljak, täismõõtmetes kunstmuruväljak,
kergliiklusteede võrgustik, Kuningamäe mäesuusanõlv, jõulinnak, multifunktsionaalsed spordiväljakud

Spordiinfo

Spordiürituste koondkalender (uuendatakse pidevalt) on leitav Põltsamaa
valla veebilehel poltsamaa.ee/spordiuritused. Täpsem info suuremate
ürituste kohta (sh plakatid) avaldatakse valla veebilehe esiküljel olevas
ürituste kalendris ja facebooki lehel „Põltsamaa Sport“.
SA Põltsamaa Sport Spordikoolil on oma veebileht poltsamaasport.ee

Pisisaare Spordikeskuse ja Puurmani Rahvamaja ürituste kohta saab infot
nende facebooki lehtedel.
Traditsioonilised spordiüritused on Põltsamaa Jõemängud, Põltsamaa sildade jooks, Puurmani 1. Mai
jalgpalliturniir, Kuldne 1500, Kooliolümpia jt.
Põltsamaa valla 2019. aasta spordikalendri esimene versioon koostatakse 2018. aasta detsembriks.

Muud olulist
Sporditegevuse tegevusala kuludeks on kavandatud 507 484 eurot (sh
investeeringud), mis teeb 2,9% eelarvest.

Huvihariduse rahast tuleb spordile 73 460 eurot, mis moodustab 37,8%
Põltsamaa vallale eraldatud huvihariduse rahast.
Põltsamaa vallal on sõlmitud koostööleping Jõgevamaa Spordiliit Kaljuga.
Lepingu eesmärgiks on reguleerida valla ja JSL Kalju vahelisi koostöösuhteid
Jõgeva maakonna spordielu korraldamisel 2018. aastal.

Põltsamaa vald tunnustas ja toetas PyeongChangi Taliolümpiamängudel
edukalt võistelnud kohalikke sportlasi ja treenerit.

