Põltsamaa Valla Leht
Turvalisus on meie kõigi ühine asi
7.
novembril
toimus
Põltsamaa kultuurikeskuses
Jõgevamaa turvalisusnõukogu maakondlik kohtumine
siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajatega.
Päeva lõpetas Lustivere kultuurimajas toimunud
Turvalisusnõukogu ümarlaud, kuhu olid kaasatud
kogukondade
esindajad,
kohalik konstaabel, tervisenõukogu esindajad, päästeteenistus, ohvriabi, koolide
ning suuremate asutuste
esindajad.
Päeva üks eesmärke oli
anda ministeeriumite esindajatele ülevaade maakondlikust siseturvalisuse olukorrast ning anda sisend
riiklikul tasandil rahvastiku
tervise ja siseturvalisuse Turvalisusteemaline ümarlaud tõi Lustivere kultuurimajja arutelu, millel osalejad kõik andsid oma
panuse, et elukeskkond muutuks turvalisemaks.
Foto Taimi Rao.
arengukavadesse. SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtelutasandil. Alates meie käiluskeskuse arenduse, tervisetumisest ja positiivsest eesOLULISED TELEFONINUMBRID
edenduse ja sise-turvalisukujust, helkurist, turvavööst
se spetsialist Maiu Veltbach
ja hoolimisest, kuni ühisHäirekeskuse lühinumber 112
ütles, et see päev oli meie
kondliku kaasalöömiseni
Politsei- ja Piirivalveameti infotelefonile 612 3000.
jaoks väga oluline ja igati
Kui kodutänavad on korPerearsti nõuandetelefon: 1220
Lasteabi: 116 111
korda läinud. Koguti palju täras ja valgustatud ja koguUsaldustelefon: 126 (eesti k), 127 (vene k)
helepanekuid ja mõtteid, kuikonna inimesed aktiivsed, on
Mürgistusteabiliin: 16662
das me saame ise panustada
ka vähem ohte ja märgatakPäästeala infotelefon: 1524
turvalisuse parandamisesse.
se varakult kõike, mis võib
Maanteeinfokeskus: 1510
„See on väga teretulnud, kui
ohustada meie elu või vara.
Elektrilevi rikketelefon: 1343
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313
saame turvalisuse teemadel
Pannakse tähel üksi elavad
riigiga otse dialoogis olla,“
eakad, kes võib-olla nii palOhvriabitöötaja Rita Kaasik võtab vastu Põltsamaa politseitunnustas Maiu riigi algaju ei käi kodust väljas ja kes
majas (Pargi 1), eelnevalt kokku leppida telefonil 5866 9581
tust tutvumaks turvalisuse
võivad oma muredega ja toivõi rita.kaasik@sotsiaalkindlustusamet.ee
hetkeolukorraga maakonna
metulekupiirangutega rasPiirkonna konstaabel Ivo Saarela tel 523 5097 või
tasandil.
kustesse jääda. Märgatakse
e-kiri ivo.saarela@politsei.ee.
Õhtune kohtumine turvakahtlasi isikuid ja sõidukeid
lisuse teemadel toimus Lusja seda kui keegi kannatab
tivere kultuurimajas. Üheslähisuhtevägivalla all või kui
koos tõdeti, et igaühe panus
keegi on hädas mõne pahega,
Pajusi Küla Seltsi juhatuse
Aili hinnangul on tegu
meie kogukondade turvalimis võib kaasa tuua õnnetuse
liige Aili Soolepp rääkis, kui- väga tänuväärt võimalusega
suse paremaks muutmisesvõi seaduserikkumise. Turdas nemad oma külaseltsiga kogukondade jaoks. Samuti
se on asendamatu. Selleks,
valisuse tagamiseks on oluvõtsid ette terve küla varus- on ta rõõmus, et üheskoos
et turvalisus oleks tagatud
line teha koostööd kõikidel
tamise vingugaasi andurite- saadi kogukonna heaks ära
ühtlasemalt üle Eesti, on vaja
tasanditel. Kogukonnakeskse
ga.
teha midagi tõeliselt vajaliksenisest rohkem koostööd
lähenemise abil jõuame selle„Elame
maapiirkonnas ku.
kogukondlikul
tasandil.
ni, et ka üksikisik teadvustab
ja enamikul meist on ahjuTurvalise
elukeskkonSiseturvalisuse
valdkonoma võimalust kaasa aidata
küttega eluasemed. Liiga na loomisel on vaja kogu
nas on üheks võimaluseks
turvalisuse parandamisele.
varane siibri sulgemine võib ühiskonna pingutusi, et
kogukonnakeskne lähenemiTurvalisus on meie kõigi
tekitada reaalse ohu. Otsus- ohtlikke olukordasid vältine, kaasates suuremaid asuühine mure, olenemata seltasime külaseltsiga olukorra da ja vajaduse korral kiirelt
tusi ja külaseltse. Räägiti sellest, kas me räägime avalikindlaks teha ning esitada reageerida. Oluline osa on
lest, mida oleme turvalisuse
kust ruumist, kodusest elust,
projektitaotluse kogukondli- ennetustegevusel. Priitahtlitagamiseks teinud oma valliiklusest või tuleohutusest.
ku turvalisuse maakondlik- kud pritsimehed ja -naised,
las, mida veel saaksime teha,
Meist igaühe panus on turvaku toetusvooru. Vajalik raha abipolitseinikud, naabrivalmillised on kiireimaid lahenlise elukeskkonna loomisel ja
meile ka eraldati ning tänu vepiirkonnad, ka külaseltdusi vajavad kitsaskohad ja
hoidmisel asendamatu.
sellele saime osta kõikidele sid ja korteriühistud on kõik
kuidas saavad panustada
meie piirkonna majapida- olulised tegijad, kui jutt käib
taimi rao
valla elanikud ja ühendused
mistele vingugaasi andurid.“ turvalisuse tagamisest igal
igapäevaturvalisusesse.

Head Põltsamaa valla elanikud!
Olgu teie jõulud täis silmade sära, väikseid jõuluimesid ja südamlikke kohtumisi!

Rahulikku jõuluaega!

Põltsamaa Vallavolikogu

Põltsamaa Vallavalitsus
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Ilusad jõulud
Taas on kätte jõudmas aasta oodatuim ja kauneim aeg,
jõuluaeg. Juba tehakse sellega seoses ettevalmistusi, on
tunda rõõmsat ärevust. Oodatakse, et tuleksid erilised ja
meeldejäävad pühad.
Olen vahel kuulnud inimesi õhkamas, et küll vanasti
olid ilusad jõulud. Seejärel püütakse leida vastust, miks
nüüd enam sellist tunnet ei tule. Põhjuseks peetakse liigset kommertslikkust, kliima soojenemist, vähest lund,
kiiret aega jne. Naljatamisi öeldakse nõukogudeaegsete
pühade kohta, et keelatud vili oli ikka magusam, tollel
ajal oli pühade ajal teistsugune tunne. Lõpuks on siiski
kõik meis endis kinni, häälestatuses. PÜHA on püha,
kui ise seda pühaks peame ja selle enda jaoks pühaks
ka teeme. Pühitsuse mõttes on PÜHAL oma tähendus
ja mõju meist sõltumata. See eksisteerib ka siis, kui meie
selle tähele panemata jätame. PÜHA saab pühaks meie
jaoks, kui oleme end selleks valmistanud ja igatseme pühitsuse järgi, seda tahame hoida ja selle eest võidelda.
PÜHA ei saa ilmsiks väliseid kombeid järgides, selleks
on vaja sisu. Näiteks miks on meile vabariigi aastapäev
oluline? Suuresti seetõttu, et mäletame sõda ning võõrast võimu ja tunnetame igatsust praegust aega hoida.
Olenemata sellest, et valitsust vahel ka kritiseerime, armastame oma maad ja vabariiki. Vabariigi aastapäeval
on tähendus, et see tähendab meie rahva iseseisvust ja
armastust oma rahva, maa ja riigi vastu. Jõulud tähendavad Jumala armastust meie vastu, et Ta on saatnud
oma poja meid, inimesi aitama ühendust leida meid loonud ja hoida suutva Jumalaga.
Jõuluigatsus on paljudest ehk kaugele jäämas - igatsus
uskuda hinge valgusesse, mis ilmus Jeesuse Kristuse
sündimises. Mida see tähendab? Jeesuse kaudu on tulnud teadmine elu pühadusest, et Jumal armastab inimesi ja soovib muuta nende elu puhtaks ja lootusrikkaks.
Meie mõtlemine ja eluhoiakud on sellest tunnetusest
täielikult läbi imbunud, kuna elame vastavas kultuuriruumis. Kuna see on nii hea, on hakanud igatsema sellel
alal elada ka need, kes on teistsuguse taustaga. Kahjuks
tullakse tihtipeale oma hoiakutega ja lõhutakse seda,
mis siin püha. Kuid kui püha pärand kaob, siis jääb tõesti ainult nn vana hea aja mälestus, seniks kuni viimane
mäletaja lahkub.
Igatsetavad n-ö vanad jõulud ei ole kadunud kuhugi,
need on veel olemas. Ka sinul saavad olema sellel aastal
ilusad jõulud, kui pühendad end PÜHA otsimisele, Jeesuse sünni tunnistamisele. See PÜHA on kergelt leitav.
Soovin, et sinu jõuludel oleks sisu ja need oleks täis
hingepuudutust!
Ilusaid ja pühalikke jõule!
markUS Haamer
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Vallaelanik küsib, vallaametnik vastab
Põltsamaa linna kalmistu kohta küsimus: millal remonditakse parkla ja ka uuele kalmistule minev jalgtee?
Vastab Mark Liivamägi, majandusosakonna juhataja:
„Kalmistu parkla asub madalal kohal, mistõttu on pidevaks probleemiks sademevete kogunemine parklasse.
Novembri keskpaigas alustati parkla sademevete probleemi lahendamise esimese etapiga, millega rajatakse vajalikud küvetid. Etapp peaks lahendama suuremate veeloikude tekkimise, suunates sademeveed soovitud alale
imbumiseks pinnasesse.
Kalmistu jalgteede uuendamine on olnud meil arutusel.
Püüame nendega alustada juba järgmisel aastal. Kuna
tegemist on kitsaste teedega, kus ei saa kasutada rasket
tehnikat, siis see võtab pisut rohkem aega. Teedele materjali pealevedu tehakse kihthaaval. Usun, et parklad ja
kalmistu jalgteed saavad soovitud lahenduse hiljemalt
2021. aastaks.”
Kuidas korraldatakse linna poolt ühisgümnaasiumi
siseõue püstitatava rambi kasutamine: turvalisus,
korrashoid, järelevalve? Kes võtab/kellele jääb muret
tekitavate juhtumite puhul vastutus? Koolile? Linnale?
Vastab Karro Külanurm, abivallavanem:
„Valla poolt on huvitegevuse mitmekesistamiseks paigaldatud koostöös noorte ja noortekeskusega rulapark
(skatepark) Veski tn koolimaja sisehoovi.
Ekstreemsport ei tähenda sugugi seda, et tuleb enda elu
ja tervisega riskida, kõike on võimalik teha mõistusega
ning seejuures järgides elementaarseid ohutusreegleid.
Pargi kasutamiseks on nähtavale kohale paigaldatud
reeglid. Need on saadetud ka kõigile lapsevanematele
ning kättesaadavad nii kooli, noortekeskuse kui valla kodulehtedel ja FB-s. Pargis sõitmiseks on kehtestatud kuni
16-aastastele kiivrikasutamise kohustus. Rulapargis sõitmine toimub omal vastutusel.
Kooli territooriumi korrashoiu eest vastutab kool, rulapargi elementide korrashoiu eest vastutab vallavalitsus
ning turvalisuse tagamiseks paigaldatakse täiendavad
videokaamerad.
Nii lapsevanemad, kool kui ka vald peavad aitama kaasa rulapargi turvalisele kasutamisele.
Koos pargiga soetati juurde 20 kiivrit, kaitsmeid ja ka
tõukerattaid. Kiivreid ja kaitsmeid saab laenutada koolist
ja noortekeskusest ning tõukerattaid noortekeskusest.
Soovime turvalist kasutamist ja mõistvat suhtumist!“

Igal kuul vastavad vallaametnikud lugejate poolt
esitatud küsimustele.
Ootame küsimusi iga kuu 15. kuupäevaks valla FB
lehele, taimi.rao@poltsamaa.ee või tel 529 8681

Kalana ja Väike-Kamari külades rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Põltsamaa vallas algavad ühisvee- ja -kanalisatsioonitööd Kalana ja Väike-Kamari külades. Tegevusi viib
ellu Põltsamaa Vallavara OÜ SA KIK Keskkonnaprogrammi toetuse ja Põltsamaa valla eelarve kaudu.
Mõlema projekti puhul on olnud vajadus viia läbi
kordushankeid, kuna esmased pakkujad on oma pakkumustest ja lepingutest taganenud.
Tänaseks on lepingud sõlmitud ja ettevalmistavad
projekteerimistööd käimas.
Kalana küla ühisvee- ja -kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustöid teeb Saveka Torutööd OÜ ning
tööde mahuks on reoveepuhasti rekonstrueerimine
koos vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisega.
Ehitustöödega on plaanitud alustada detsembri algul
ja tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt juunis 2019.
Projekti maksumus on 232 863 eurot, millest keskkonnaprogrammi toetus 163 004 eurot.
Väike-Kamari küla ühisvee- ja -kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustöid teeb Vändra MP OÜ. Tööde
käigus rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning need ühendatakse linna süsteemidega.
Olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse ja puurkaev jääb reservi. Ehitustööd peavad olema valmis
hiljemalt mais 2019. Projekti maksumus on 254 202
eurot, millest keskkonnaprogrammi toetus on 163 541
eurot.
Mõlema projekti inseneri- ja omanikujärelevalve teenust pakub AS Infragate Eesti.
Kontakt ja lisainfo Toivo Tõnson tel 505 0390 või
toivo.tonson@poltsamaa.ee
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lahendatakse kabeülesanne ära. Males ja kabes on
härra olnud eluaeg kibe
käsi. Noorpõlves on ta olnud rahvatantsija ja isegi
rahvatantsutrupi juhendaja ning mänginud ka kohalikus puhkpilliorkestris.

Mälu on härral endiselt
hea ja vanu asju teab ta eriti hästi.

Evald Koster 100
2. novembril oli Põltsamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhatajal
suur rõõm ja au õnnitleda
juubilari, kes on sama vana
kui Eesti Vabariik.
Evald Koster sündis
Laiuse vallas. Kuueteistaastase noorukina tuli ta
elama praeguse Põltsamaa
valla maadele, Aidu kanti.
Eks ta vahel isegi imestab,
et nii suure numbrini välja
on vedanud. Oma osa on
kindlasti selles mängida
tervislikel eluviisidel, orgaanilisel toidul ja liikumisharrastusel. Terve elu
on möödunud suures osas
talu- ja maatööd tehes.
Tervisega on praegu nii,
et on paremaid ja viletsamaid päevi. Aeg möödub
ajalehti lugedes, televiisori
seltsis ning kui ilm lubab,
siis teeb Evald Koster ka
väikese jalutuskäigu.
Vanahärra on rõõmsameelne ning terase mõtlemisega. Kui üldse midagi
kurdab, siis seda, et organism hakkab ära kuluma.

Üldiselt hoiab ta ennast
vormis igapäevase ajalehtede lugemise ja ristsõnade
lahendamisega. Evaldi hea
abiline Krista räägib, et kui
on neljapäevane Vooremaa
postkastis, siis esimesena
pannakse nupud lauale ja

Õnnitleme juubilari ja
soovime Evald Kosterile
jätkuvalt head tervist!
Pvl

Sügisene heakorrakuu läks korda
Põltsamaa linnas oli eelmisel kuul heakorrakuu,
mida pikendati esialgu
plaanitust veel nädala
võrra. Sel perioodil oli
elanikel lubatud põletada
kuivi oksi ja lehti. Samal
ajal pakkusime välja koostöös jäätmejaama haldaja
AS-iga Epler & Lorenz ja
Kuningamäe suusamäe
ehitaja OÜ-ga Põltsamaa
Greid selle aasta sügisesel
heakorrakuul tunduvalt
keskkonnasõbralikuma
lahenduse, et vabaneda
puulehtedest ja kuluheinast, sh ka märjast, mida

ei tohi põletada.
Kuulutasime välja puulehtede
kogumisringid
heakorrakuu ajal. Hea
meel oli näha, et inimesed
olid nii aktiivselt osalemas. Valdavalt otsustati
lehtede põletamise asemel loovutada tekkinud
biojääde välja kuulutatud
kogumisringil.
Inimeste aktiivse osalemise tõttu jäime ka pisut
ajahätta. Me ei osanud
loota, et lehtede ja okste
hulk sedavõrd suureks
osutub ja me ajagraafikus
püsida ei suuda. Kogu-

misringid jäid mõlemal
väljakuulutatud päeval
poolikuks ning teeäärtesse jäetud kotid lehtedega
tühjendasime kogumisringile järgnenud nädala
jooksul.
Kogumisringide ajakava on nüüd reaalselt läbi
käidud ning saame teha
vajalikud järeldused töö
paremaks
korraldamiseks järgmistel aastatel.
Planeerime tööd mitmele
päevale, et jätta endale
rohkem ajavaru.
Kevadine ja ka sügisene
heakorrakuu kogus väga

palju positiivset järelkaja,
mistõttu teeme kõik selleks, et sellisest heakorra
aktsioonist saaks hea tava.
Soovime, et see algatus ei
jääks ainult linnakeskseks, vaid jõuaks ka meie
suurematesse küladesse,
alevikesse. Mitmelt poolt
on sooviavaldusi tulnud
ning proovime kevadisel
heakorrakuul
nendega
juba arvestada.
kalev Pikver
keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees

Talihooldest Põltsamaa valla teedel
Talihooldustööde korraldamiseks
kuulutati
välja hanked, mille tulemusel on teedel tagatud
talihooldetööde tegemine
Põltsamaa valla teedel
koos majapidamiste juurdepääsuteedega
ajavahemikus detsember 2018
kuni aprill 2021. Talihoolde alla kuulub lumetõrje,
kinni sõidetud lume ja
jääkonaruste tasandamine ning vajadust mööda
ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali
lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajaduse korral teeservade
märgistamine.
Põltsamaa valla teed on
jagatud kaheksaks piirkonnaks: Adavere piirkond, Esku piirkond,
Pajusi piirkond, AiduVägari piirkond, Mällik-

vere-Annikvere piirkond,
Lustivere piirkond, Puurmani piirkond ning Kamari-Umbusi piirkond.
Hanke tulemused selguvad novembri viimastel
päevadel, mistõttu täpse
info koos kontaktidega
saame avaldada järgmises
Põltsamaa Valla Lehes.
Teehooldust puudutavate

küsimuste korral palume
pöörduda teedespetsialist
Aivar Aigro poole, telefonil 5918 0191 või saata
e-kiri aivar.aigro@poltsamaa.ee.
Palume kõikidel Põltsamaa valla elanikel tagada,
et lükkamist vajavatel teedel ei oleks töid takistavaid puuoksi, põõsaid või

kive. Teede tähistamiseks
on soovitav püstitada
teeotstesse markiirvaiad.
Talvine teehooldus tehakse suitsust suitsuni ning
see ei hõlma endas eraldi alade või teede lahti
lükkamist majapidamise
ümber.
Pvl
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„Tahan tõruna veereda, tahan tammeks sirguda“

Vallavolikogu istungil
Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu
16. istung 15. novembril 2018.
Istung toimus Adavere mõisas.
Istungil osales 19 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 17 punkti.

Pildikesi Tõrukese lasteaia igapäevaelust ja traditsioonidest. Ujumisõpetus on õppekavas ning Mihklilaadast on saanud pikaajaline traditsioon.

Niisuguste Leili Andre
luuleridade saatel
toimetab Tõrukese lasteaed alates 1983. aasta
9. detsembrist Põltsamaa linna serval rahulikus ja looduslikus
keskkonnas. 35 aastat
tegutsemist on just
paras aeg, kus jällegi
natuke tagasi vaadata
ja oma tegemiste üle
mõtiskleda. Kuigi
asume metsaveerel, ei
ole meile mitte saanud
sammal selga kasvada.
Oleme olnud pidevates muutustes. Alustasime majanditevahelise
ööpäevase lastepäevakoduna. 6-aastaste kohustusliku kooliminemisega töötasid meil
seitse aastat 6-aastaste
1. klassid. 1993. aastast
alustasime lasteaed-algkoolina ning 12 aastat
hiljem uuesti lasteaiana,
mil avasime rühmad ka
erivajadustega lastele.
Praegu on lasteaias 169
last: 11 rühma, sealhulgas 2 sõime-, 2 koolieelikute, 1 tasandus- ja
1 arendusrühm. Paremaks laste kaasamiseks
ka sobitusrühm.
Tõrukese lasteaed on
nagu lasteaed ikka. Seal
on väikesed mudilased,
kes tahavad suureks
saada, ja täiskasvanud,
kes neid aitavad ja selleks võimalusi loovad.
Ometi on igal lasteaial
ka oma nägu. Selleks
aitab kaasa Tõrukese
nimest tulenev sümboolika, millega on
seotud hoone sise- ja
väliskujundus, õppe- ja
kasvatustegevuste pla-

neerimine ja traditsioonid. Rühmad kannavad
puude viljade nimetusi.
Õuealal kasvavad rühmade nimepuud.
Meil on oma peenramaa, komposteerimisala ning tervise- ja looduse õpperada metsa
all. Lasteaia õppe- ja
kasvatustöö aluseks on
kodulooline üldõpetus.
Lasteaias on sisse seatud teematoad, kus
asub vastava valdkonna õppematerjal ja kus
on võimalik lastega
väljaspool rühmaruumi põnevaid tegevusi
toimetada: muusika-,
loodus-, kunsti-, robootikatuba. Liikumistoas
toimub ravivõimlemine
ja füsioteraapia, tervisetoas lisaks õppetegevusele laste tervise
jälgimine, esmaabi ning
erivajadustega
lastele massaaž. Fuajees on
Lego-lauad ja pallimeri.
Tõrukese õppekavas
on lisaks riiklikule õppekavale ka ujumisõpetus, robootika ja rahvatants
koolieelikutele.
Kord nädalas toimub
beebikool
kodustele
väikelastele. Muusikaliselt andekatele lastele on muusika- ning
kandlering. Kasutame
Hea Alguse metoodikat
ning lastega tegelevad
alates kella üheksast
hommikul kuni puhketunnini kaks õpetajat ja
abiõpetaja.
Laste tegevuste mitmekesistamiseks oleme
kirjutanud projektitaotlusi ja saanud vahendeid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt,

Innovelt, Tervise Arengu Instituudilt, Maanteeametilt, Haridus- ja
Teadusministeeriumilt
ja Jõgevamaa Arendusja Ettevõtluskeskuselt.
Nii oleme saanud korraldada laagreid, sõite
lastega loomaaeda või
Elistvere
loomaparki. Praegu on käimas
projekt
„Sinasõbraks
puu- ja köögiviljadega
mitmel erineval moel“,
mida rahastas JAEK ja
kuhu on aktiivselt kaasatud ka lapsevanemad.
Võtame osa sobivatest
üleriigilistest tegevustest ning oleme viimastel aastatel tulnud auhinnalistele kohtadele:
terviseturniir (Pajutibukese ja Pihlamarjakese
rühm),
küünlaümbriste ja patareide jaht
(Pajutibukese
rühm),
iga-aastased
üleriigilised
matkamängud
(Kastanimunakese
rühm). Oleme osalenud
kõikidel
üleriigilistel
lasteaialaste
rahvatantsupidudel, „Laulukarusselli” eelvoorudes
ning robootika teaduspäevadel AHHAA keskuses. Praegu osaleme
EV 100 käigus projektis
„100 helkuripuud“ ning
Kaseurvakese rühm algatas projekti „100 jõulukaarti eakate kodu
elanikele.“ Üht vahvat
pea aasta läbi toimuvat
projekti
kõrvitsatega
korraldame juba viiendat aastat. Algab see
sügisel kõrvitsatoitude
(salatid, näksid) tegemisega rühmas, seemnete
kuivatamisega,
edasi taaskasutuse ees-

märgil jogurtitopside
kogumisega. Siis seeme
topsi ja taime kasvamise jälgimine ning edasi
suvel koduaias kasvatamine. Lõppeb aga tegevus jällegi sügisel, kus
suureks kasvanud kõrvitsad lasteaeda tuuakse ning sealt nii lasteaia
toidulauale kui ka loomaaeda saadetakse.
Õppe-kasvatustöös on
kindlal kohal rahvakalendri tähtpäevad ja lasteaia pikaajalised ning
juurdetulevad
uuenduslikud traditsioonid:
tarkusepäeva hommik,
rattasõiduõpe „Väike
vigurvänt“, mihklilaat,
leiva- ja piimanädalad,
päkapikuhommik
ja
päkapikujooks, jõulud,
emakeelepäev,
vanavanemate päev kevadpühadel, südamenädal,
perede ühine piknik
jne.
Me oleme omanäoline lasteaed nagu kõik
teisedki. Tõdeme, et
omanäoliseks
teevad
ühe lasteaia ka inimesed, kes seal töötavad;
teeb see, kui pühendunud on nad lastele, kui
uuendusmeelsed, kui
ühtsete tõekspidamistega, kui lojaalsed oma
majale ja töökollektiivile ning tahtmisele ikka
ja jälle hommikul rõõmuga tööle tulla.
Aitäh neile!
PALJU ÕNNE,
TÕRUKE!
Helje Tamme
Põltsamaa lasteaed Tõruke
direktor

1. Kuulati volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe
Erkki Keldo informatsiooni Põltsamaa valla noortevolikogu loomise kohta.
2. Kuulati komisjoni esimehe Erkki Keldo ülevaadet volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni tegevuse kohta.
3. Kehtestati valvekaamerate paigaldamise, kasutamise
ning andmete töötlemise ja avalikkuse teavitamise kord.
4. Kehtestati Põltsamaa valla heakorraeeskiri.
5. Kehtestati välireklaami paigaldamise eeskiri.
6. Võeti vastu Põltsamaa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019–2022.
7. Kehtestati Põltsamaa valla tunnustamise kord.
8. Tunnistati kehtetuks:
1) Põltsamaa Linnavolikogu 26. jaanuari 2004 määrus nr
47 „Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine“;
2) Põltsamaa Linnavolikogu 27. novembri 2007 määrus nr
59 „Põltsamaa linna ehitusmäärus“;
3) Põltsamaa Vallavolikogu 29. mai 2003 määrus nr 19
„Põltsamaa valla ehitusmääruse kehtestamine“;
4) Puurmani Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrus nr
10 „Puurmani valla ehitusmäärus“;
5) Puurmani Vallavolikogu 20. veebruari 2014 määrus nr
3 „Huvihariduse ja -tegevuse kaasfinantseerimise kord“;
6) Pajusi Vallavolikogu 23. jaanuari 2014 määrus nr 2
„Pajusi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“;
7) Põltsamaa Vallavolikogu 17. märtsi 2011 määrus nr 32
„Põltsamaa valla teehoiu eeskiri“.
9. Võeti vastu Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve.
10. Kinnitati Põltsamaa Vallavara OÜ põhikirja uus redaktsioon ja suurendati osakapitali.
11. Otsustati koormata Elektrilevi OÜ kasuks Põltsamaa valla munitsipaalomandis oleva transpordimaa
sihtotstarbega Jõe tee katastriüksust (katastritunnus
61604:001:0093) isikliku kasutusõigusega tähtajatult.
Koormatava maa-ala pindala on 2 m2.
12. Otsustati garanteerida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetmest „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ taotletava projekti „Põltsamaa valla tänavavalgustuse
renoveerimine“ kaasfinantseering summas kuni 885 000
eurot. Põltsamaa valla tänavavalgustuse taristu arendajaks, toetuse taotlejaks ja positiivse rahastuse otsuse
korral hilisemaks haldajaks otsustati määrata Põltsamaa
Vallavara OÜ.
13. Otsustati algatada hankemenetlus Põltsamaa Raamatukogu arvutite renditeenuse tellimiseks.
14. Otsustati mitte algatada Põltsamaa vallas Mällikvere
külas Kindrali ja Kindralihaua detailplaneeringut katastriüksustel 61601:001:0126 ja 61601:001:0127.
15. Kuulati haljastus- ja heakorraspetsialisti Riivo Lehiste
ülevaadet valla kalmistute kohta.
16. Kuulati komisjoni esimehe Rauno Kuusi ülevaadet
volikogu revisjonikomisjoni tegevuse kohta.
19. Kuulati ära vallavanem Margus Möldri informatsioon
vallavalitsuse tegemiste kohta.

Järgmine vallavolikogu istung toimub
20. detsembril 2018.
Põltsamaa Vallavolikogu otsused, määrused ja protokollid on
leitavad Põltsamaa valla kodulehel www.poltsamaa.ee asuvas
dokumendiregistris DELTA.Vallavolikogu määrustega saab
tutvuda ka elektroonses Riigi Teatajas aadressil:
www.riigiteataja.ee.
Ulvi Pint
vallasekretäri abi

TÄNUAVALDUS
Täname Kalev Pikverit, kes seisab linna heakorra
eest ning kelle meeskonna tublit tööd märgati sügisese lehtede äraveo korraldamisel. Aitäh!

Meeli Unt
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Sanitaarkaitseala pole prügila
Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel
aastatel palju juttu olnud.
Välja on jagatud mitu
jäätmete sorteerimist õpetavat brošüüri, vändatud
on kasulike õpetustega
lühiﬁlme. Kõik ikka selleks, et iga inimene teaks,
et prügi sorteerimine on
vajalik tagamaks meile
kõigile puhtam elukeskkond.
Keskkonnaministeeriumi
andmetel tekib igal aastal
Eesti kodumajapidamistes
jäätmeid
ligikaudu 400 000 tonni
ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt
jäätmeseadusest on Eestis
jäätmete liigiti kogumine
kohustuslik – tähtis on
seda teha nii kodus, tööl
kui ka haridusasutustes.
Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates
olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja
veterinaarteenuse jäätmete
ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud
elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas,
kuhu saab omavalitsuse
territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.
AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas,
mis asuvad 4 maakonna
13 omavalitsuses. Meie
eesmärgiks on võimalikult
taskukohaselt kvaliteetse
ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine veeteenuse
kasutajale. Meie toimetamispiirkondadesse jäävad
mitmed joogivee- ja reoveepuhastid.
Nende puhastite kinnistuid ja neid ümbritsevaid
kinnistuid on seadusega
koormatud sanitaarkaitsealadega ehk piirangualadega, kus tavapärane tegevus
on piiratud ja kus muuhulgas on jäätmete mahapanek
keelatud. Paraku näeme
oma töös, et inimeste teadlikkus oma kohustustest ja
õigustest on madal. Ikka
ja jälle leidub isikuid,
kes rahulikult ladustavad
võõrale kinnistule oma tegevuse tagajärjel tekkinud
(olme-)jäätmeid. Tegemist
on vastutustundetu käitumisega ja ka seaduse rikkumisega!
Sanitaarkaitsealal on joogivee võtmise kohta ümb-

TEADE

Põltsamaa vallas asuvad AS Emajõe Veevärgi
hallatavad joogi- ja reoveepuhastid järgmistes
kohtades:
Tallinna mnt 7 Puurmani alevikus – joogiveepuhasti,
Ülejõe pumbamaja Puurmani alevikus – joogiveepuhasti,
Tehase pumbamaja Puurmani alevikus – puurkaev,
Puhastusseade Jürikülas – reoveepuhasti.

ritsev maa- ja veeala, kus
veeomaduste halvenemise
vältimiseks ning veehaarderajatiste
kaitsmiseks
kitsendatakse tegevust ja
piiratakse liikumist. Üldjuhul ulatub selline ala kuni
50 meetrini veevõtukohast.
Reoveepuhastite sanitaarkaitseala võib ulatuda kuni
200 meetrini puhastist,
kuid reovee puhastamine
kinnistul ei tähenda, et sinna võib muud prügi vedada.
On lubamatu, et sanitaarkaitsealale tuleb kellelgi
pähe ladustada oma kodusest majapidamisest
üle jäävat prügi. Üldjuhul
me ei viska oma olmejäätmeid naabri hoovi, miks
siis peaks keegi seda tegema sanitaarkaitsealal? Isikud, kes oma prügi teise
maa peale toovad, ei anna
endale aru, et nii rikutakse lisaks seadusele ka looduskeskkonda ja seatakse
ohtu muuhulgas nende
enda joogivee kvaliteet või
loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Puhta vee
tagamine tarbijale ja puhas
looduskeskkond on meie
ettevõtte jaoks olulised, ent
kui meil tuleb hakata tegema oma põhitöö juurde lisategevusi, likvideerimaks

Perearst Inna Lindmäe lõpetab tegevuse
31.12.2018 Terviseamet on välja kuulutanud
konkursi uue perears� leidmiseks, mille tähtaeg on 07.12.18
Tervishoiuteenuse edasise osutamise
korraldab terviseamet

kahju, mida on tekitanud
hoolimatud inimesed oma
prügiga, siis paraku on
kannatajaks
needsamad
inimesed ise – lisatöö kajastub lõpuks veeteenuse
hinna tõusus. Sanitaarkaitsealal võivad viibida ASi
Emajõe Veevärk töötajad.
Kõrvalistel isikutel pole
sinna asja.
Mitte kellelegi meist ei
meeldi likvideerida oma
kulul kahju, mille on tekitanud keegi kolmas. Samas
on AS Emajõe Veevärk
pidanud mitmel oma sanitaarkaitsealal sellise probleemiga silmitsi seisma.
Oleme avastanud enda sanitaarkaitsealadelt hunnikusse visatud puuoksi, metallitükke, süstlaid ja teisi
ohtlikke jäätmeid ning isegi lahtise tulega lõkke! Oleme olnud sunnitud tegema
kulutusi, et avastatud rikkumised kõrvaldada, tagamaks oma klientidele alati
kvaliteetne ja keskkonnasõbralik veeteenus. Iga vee
tootmise või puhastamisega mitteseotud jääde sanitaarkaitsealal reostab keskkonda ja teeb veeteenuse
klientidele kulukamaks.
Omalt poolt oleme oma
sanitaarkaitsealad tähistanud siltidega, ent vaata-

mata sellele pole see meie
territooriumite reostamist
peatanud. Kaalume tõsiselt
puhastitele turvakaamerate paigaldamist, et korrarikkujaid tabada, kuid see
on kulutus, mille peame
võtma kliendi taskust, sest
inimesed ise on oma tegevusega meid selleni viimas.
Siinkohal on paslik meenutada, et jäätmeid, ükskõik mis sorti nad on
– olgu ohtlikud jäätmed,
elektroonikajäätmed, aiaja paberijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed või
muud olmejäätmed –, ei
tohi niisama lihtsalt ladustada ükskõik kus. Need
tuleb sorteerida ja viia
jäätmejaama.
Võib ju küsida, milleks
üldse prügi sorteerida.
Vastus on lihtne: seda teeme sellepärast, et tagada
meile kõigile puhas elukeskkond ja hea tervis. Lisaks on mitmed jäätmed,
nagu näiteks pakendid, hea
taaskasutusväärtusega,
seega on nende kogumisel
ja
kogumiskonteinerisse
viimisel taas keskkonda
säästev lisaväärtus juures.
Taaskasutusse viiduna ei
sattu pakend loodusesse
vedelema, kus ta hävineb
sadu aastaid ja reostab nii
vett kui loodust. On oluline meeles pidada, et puhas
vesi on elu alus.
AS Emajõe Veevärk kutsub üles kõiki inimesi,
kes märkavad meie sanitaarkaitsealade ümbruses
kahtlast tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna
oma jäätmeid, sellest meid
teavitada numbril 731 1840
või e-maili teel evv@evv.ee
aS emajÕe veevärk

PÕLTSAMAA PENSIONÄRIDE ÜHENDUSE KULDNE IGA

KORDUSÜLDKOOSOLEK

10. dets kell 13 Põltsamaa kultuurikeskuses.
Üldkoosoleku päevakord:
1) Uute liikmete kinnitamine.
2) Pensionäride ühenduse Kuldne Iga edasise tegevuse arutamine.
3) Jooksvad küsimused.
Pensionäride ühenduse Kuldne Iga juhatus
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Märka ja aita!
Koostöös SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega toimus kohtumisõhtu sõltuvuste teemadel „Märka ja aita!”. Ühise arutelu käigus püüti vastuseid saada
küsimustele: miks on oluline märgata ja toetada; kuidas
sõltuvust ära tunda; märgata, mis mina teha saan; kust
saada abi ja toetust?
Pereterapeut Pille Kütt andis ülevaate, mida alkoholi
tarbimine kujuneva inimesega teeb ning miks on oluline
hoida alkohol noorest organismist eemal. Ühises arutelus räägiti sellest, miks on märkamine, piiride seadmine
ja teadlik tegutsemine toetamiseks olulised. Terapeut
Krista Joost tutvustas Tervise Arengu Instituudi (TAI)
programmi „Kainem ja tervem Eesti“ ja selle võimalusi
Viljandi haiglas. Kaine alkohoolik Ivo rääkis oma katsumustest ja kogemustest alkoholiga.
Kui sa tunned, et vajad abi või sinu lähedane on sõltuvuste küüsis ja sa ei tea, mida teha, pöördu vallavalitsuse sotsiaalosakonda. Koos leiame lahenduse.
Ülevaade abi saamise võimalustest:
TAI organiseerimisel ja Euroopa sotsiaalfondi rahastusega töötab programm “Kainem ja tervem Eesti”, mille abil pakutakse alkoholi tarvitamise häire
ravi viies Eesti haiglas: Lõuna-Eesti haiglas, PõhjaEesti regionaalhaiglas, Pärnu haiglas, Tartu Ülikooli
kliinikumis ja Viljandi haiglas.
Viljandi haigla info:
http://www.vmh.ee/alkoholitarvitamise-haire-kabinet/
http://www.vmh.ee/alkoholitarvitamise-hairete-raviteenistuse-loengute-ajakava-oktoober-november/
Tartu Ülikooli Kliinikumi info
https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/
„Kainem ja tervem Eesti“ programmiga saab tutvuda:
http://www.tai.ee/et/kainem-ja-tervem-eesti
http://terviseinfo.ee/et/valdkonnad/alkohol/kainem-jatervem-eesti
Targalt internetis:
www.alkoinfo.ee
www.terve-eesti.ee
AA (anonüümsed alkohoolikud) rühmade info:
http://aaestonia.com/koosolekud
Eesti karskusliidu koduleht http://www.ave.ee
Põltsamaa AA rühm tuleb kokku kolmapäeviti kell
18 ja pühapäeviti kell 17 Allika tn 1, Põltsamaa linn.
Info telefonil 5344 8959 või e-post aapoltsamaa@
gmail.com
Soovituslik kirjandus:
Melody Beattie „Kaassõltuvusest vabaks“;
Pia Mellody „Kaassõltuvus“;
Tommy Hellsten „Jõehobu elutoas“;
Tommy Hellsten „Elu laps“;
Tommy Hellsten „Jõehobu töökohal“.
Karmen Allev
sotsiaaltööspetsialist

Valla teade
PÕLTSAMAA VALD PAKUB TÖÖD
TURUNDUSSPETSIALISTILE
Turundusspetsialis� ülesanne on Põltsamaa valla tuntuse
suurendamine, sh
- kohaturundusstrateegia välja töötamine ja tegevuste
elluviimine;
- valla maine kujundus;
- piirkonna ja valla objektide turundustegevused;
- ettevõtjate ja investoritega koostöö koordineerimine
jpm.
Edukal kandidaadil on
- soov ja huvi piirkonna arendamise vastu;
- turundustöö kogemus ja/või valdkondlik haridus;
- ürituste korraldamise võimekus ja kogemus;
- meeskonnatöö-, koostöö- ja suhtlemisoskused ja tahe;
- algatusvõime ja loovad ideed;
- inglise keele oskus;
- esitatud visioon teemal „Turunduse võimalused ja väljakutsed Põltsamaa vallas“.
Kui kõik eelnev käis Sinu kohta, siis ootame Sind oma
meeskonda!
Kandidaadil palume esitada CV ja visiooni kirjeldus hiljemalt
9. detsembriks 2018 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
Info tel 529 4510.
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Piltuudised

Teede avamised

Nurgakivi
15. novembril avas Põltsamaa Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsuse esindus pidulikult
suuremad teelõigud, mis sel aastal said täielikult renoveeritud.
2018. aastal ehitati uus, 2,9 km pikkune kergliiklustee Põltsamaa-Annikvere teelõigul ning
rekonstrueeriti täielikult Põltsamaa linnas asuv Pajusi mnt 1,2 km pikkune lõik ning linnast väljuv
Tallinna mnt 430 m pikkune lõik.
Suuremate tee-ehitus- ja -parandustöödena saab veel esile tõsta Mõhu tee, Sõpruse pargi
kõnnitee, Viljandi mnt kõnnitee, kalmistu parkla sademevete süsteemi, Esku lasteaia kõnnitee,
linna pargi kõnnitee, Raba tee pindamise Sakalas, Pisisaares Kase tee ja Kase põigu ning Pajusi
mõisa tee parandustöö. Põltsamaal sai Kastani tn freespurust katte koos pindamisega ja remonditi
Jaama ning Ringtee tänav.
Foto Taimi Rao.

16. novembril toimus pidulik nurgakivi panek Põltsamaa esmatasandi tervisekeskusele.
Esiplaanil paneb nurgakivile tsementi Ragnar Kruuda, kes on objektijuht ehk igapäevase töö eest
vastutaja sellel objektil. Pealtvaataja rolli on jäetud (vasakult) Põltsamaa Vallavolikogu esimees
Andres Vään, SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee, Põltsamaa vallavanem Margus
Möldri, SA Põltsamaa Tervis juht Merle Mölder ning Embach Ehituse OÜ juhatuse esimees
Andres Salusaar.
Haigekassa esindaja Sirje Saarma ütles avamisel, et SA Põltsamaa Tervis juht Merle Mölder on
teinud väga tulemuslikku tööd. “Merle on teinud väga palju head tööd selle eest, et Põltsamaasuguses väikeses linnas on nii suurel määral, sellises mahus võimalik saada eriarstiabi kohapeal.
See on suur asi. Mitte igal pool ei ole see võimalik ja seda tuleb tunnustada.”
Foto Ülle Ottokar.

Skrunda külastus

Põltsamaa Vallavalitsuse delegatsioon külastas 17.–18. novembril Skrunda omavalitsust. Heade
sõprussidemete kinnituseks on teineteisel külas käidud üle 10 aasta.
Tänavu tähistavad Läti ja Eesti oma riigi 100 aasta juubelit. Lätlased käisid meil külas, kui toimusid
EV 100 pidustused. Nad osalesid meie pidulikul EV100 vastuvõtul ning pakkusid meeldejääva
elamuse, esinedes meie kultuurikeskuse laval. Põltsamaa vallavalitsuse esindus koos Põltsamaa
kultuurikeskuse kergemuusikakooriga külastas Skrunda omavalitsust seoses Läti 100 piduliku
tähistamisega. Nagu ikka – sõpradena on suur rõõm iga taaskohtumise üle.
Foto Aivita Staņeviča.

Noorte volikogu

Noortevolikogu esimene algatuskoosolek toimus 15. novembril. Noortevolikogu kannab endas
ideed, et noored saaks neid puudutavates otsustusprotsessides osaleda. Põltsamaa noortevolikogu tegevusplaanidest rääkis asutamiskoosolekul Põltsamaa vallavolikogu aseesimees
Erkki Keldo. Sõna said ka Põltsamaa vallavanem ning abivallavanem, kes julgustasid noori
rohkem osalema oma hääle kuuldavaks tegemisel. Eesti noorteühenduste liidu esimees ütles,
et Põltsamaa vallas on noortel vedanud. Vallavalitsus on noorte poolt ehk valmis koostööks ja
avatud. Järgmine koosolek-koolitus oli 27. novembril Põltsamaa kultuurikeskuses.
Foto Taimi Rao.

Põltsamaa koolinoored said
rulapargi ja seiklusraja
Foto Taimi Rao.

Põltsamaa
ühisgümnaasiumi
koolimajade
juures avati novembri lõpus lastele kasutamiseks
uued atraktsioonid. Veski
tn koolimaja sisehoovis
asub uus rulapark (skatepark) ja Lille tn koolimaja
sisehoovi liikumisvõimalusi täiustab madalseiklusrada. KTG noorsootöö
koostööprojekti
käigus
ostetud tõukerattaid ja
kiivreid saab laenutada
noortekeskusest.
Kiivri kandmine rulapargis
on kohustuslik! Noorsootöötaja eestvedamisel on noortega käidud
tõukerattatrennis Viljandi, Paide, Võru ja Pärnu
rulaparkides.
Järgmise
sammuna tegeletakse juhendaja leidmisega, et
alustada tõukerattatrennidega Põltsamaal 2019. a
kevadel.

Lille tn koolimaja madalseiklusrajaga liikumisala projekti elluviimiseks
kutsusime kohalikke ettevõtteid, lapsevanemaid ja
kõiki häid inimesi koostööle ning panustama
kogukonnale uute võimaluste loomisesse. Üheskoos saime vajaliku summa kokku ja tööd tehtud.
Suur ja südamlik tänu
projekti koostööpartneritele ja toetajatele, eraisikutest toetajatele ning lapsevanematele ja tublidele
abilistele.
Seiklusrajaga
liikumisala
valmimisele
aitasid kaasa: Jõgevamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskus “Tervist ja heaolu toetavad tegevused“, MTÜ
Kogemise Rada, MTÜ
NNKÜ-NMKÜ, Põltsamaa
Vallavalitsus, Puit-Profiil
AS, Romec Metall OÜ,

Tara-Torf AS, Avovil OÜ,
Ponte OÜ, Viraito OÜ, Moreen OÜ, Bueno OÜ, Decora AS Põltsamaa, Hansavärv OÜ, AS Advanced
Installations Sports Europe, Teet Elektritööd OÜ;
Kaja ja Andres Kert, Aivar
Kokk, Liivi Rehema, Loreida Küppas, perekond Suni
(Kadri, Raivo, Kirsi, Kaur ja
Säde), perekond Kallasmaa
(Annika, Toomas, Kaspar,
Anette ja Renata), perekond Pook (Guido, Kersti ja Georg Karl); Hannes
ja Tuuli Jukk, Kertu Liebert, Herkki Rosin, Gunnar Koort, Sirje Ange, Enn
Ange, Jaan Aiaots, Toivo
Tõnson, Raul Lättemägi,
Ain Meikop, Gunnar Laks,
Aivar Keskel, Ats Aigro.
annika kallaSmaa
noorsootöö spetsialist
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Puurmani mõisakool 95
95 on soliidne iga ja selle
aja jooksul on juhtunud nii
mõndagi mäletamisväärset. Puurmani mõisakool
on nime järgi üks neljast
Eesti mõisakoolist. Kindlasti on neid haridusasutusi
veel, kes vanas mõisamajas
koolitunde annavad, kuid
Puurmani
mõisakooliga
käivad kaasas ka Kuperjanovi pärand ning palju
lugusid, mida räägitakse
seoses koolimaja ajaloolise
taustaga. Uurisime Puurmani mõisakooli direktorilt
Margus Kaselt, kuidas kool
elas minevikus, kuidas elab
olevikus ja tulevikus.
Öeldakse, et kes minevikku ei mäleta, see elab
tulevikuta. Kui tihti ja mis
puhul pööratakse Puurmani mõisakoolis pilku minevikku?
Mõnes mõttes on meie
pilk pidevalt minevikus,
kuna igal päeval on silme
ees väga uhked 19. saj teise
poole ehituskunsti neorenessansi ja neobaroki stiilis saavutused. Me oleme
uhked, et riikliku mõisate
renoveerimise programmi
ja valla toel vabastati meil
majas nõukogude ajastu
taagast palju ilusat. Renoveerimise käigus tuli esile
muidugi ka palju (positiivseid) üllatusi. Aga kui nüüd
kooli tegevusest rääkida,
siis meie oma rahvakultuuri
pärandi tähtpäevad viivad
meid ka minevikku. Oluline
on ju teada, kuidas vanasti
elati. Selline teave on vajalik noore isiksuse arenguks.
Aga meil on ka rida muid
traditsioonilisi sündmusi.
Näiteks korraldame igal
aastal üle-eestilise mõisakoolide õpilaste laulupäeva,
Eesti Vabariigi aastapäeva
puhul õpilasesinduse presidendi vastuvõtu kooliperele, advendikohviku, sügis- ja jõululaada, 2-päevase
koolilaagri Kirnal jne. Elu
meie koolis on igatahes huvitav.
Millisena näete mõisakooli tulevikku?

PUURMANI MÕISAKOOLI 95 AASTA
juubeli tähistamine
toimub 7. ja 8. detsembril 2018.

7. DETSEMBER
kell 13 – hariduskonverents ja
direktori vastuvõtt.
KONVERENTSI KAVA:
Pille Epner “Kool - mõisa uus elu”
Eha Jakobson “Alice Kuperjanov jäi lõpuni
endaks”
Ell Maanso “Kuidas tekkis Puurmani kool”
Toomas Annuk “Meenutusi ajast, mil tunneli
lõpus valgus veel ei paistnud”
Hille Voolaid “Suundumused Eesti
hariduspoliitikas”
Foto Taimi Rao.

Tulevik on seotud Puurmani ja selle piirkonna
lastega peredega. Kuniks
on lapsi, seniks on kooli. Minu soov on, et kool
oleks lapsele ja noorele hea
kasvu- ja arengukeskkond.
Ühelt poolt toetavad lapse
arengut riikliku õppekava
tegevused. Teisalt aga n-ö
kooliväline tegevus. Mul on
hea meel, et omavalitsuse
ja riigi toega oleme käivitanud uusi huviringe, näiteks
puutööringi. Väidan julgelt,
et Puurmanis on noortele
väga head arengutingimused. Ka rahvamajas on mitmeid ringe enese arendamiseks noortele ja lastele.
Seega on Puurmani väga
soodne koht perele elamiseks.
Koolipere soov on, et kool
oleks õnnelike õpilaste ja
töötajaskonnaga kogukond.
Selleni on veel pikk tee käia,
kuid oleme valinud vahendeid, mis meid aitaks eesmärki saavutada. Näiteks
võib tuua Liikuma Kutsuva
Kooli programmis osalemise ja õpilaste enesetõhususe
toetamiseks 2-päevase koolilaagri korraldamise õppeaasta lõpul. Liikumine ju
soodustab hea enesetunde
ja hakkamasaamise tekkimist.

Koolide meiliaadressid
on tihti edu.ee lõpuga,
justkui viidates hariduse
olulisusele edu saavutamise valemis. Kelle käes on
edu võti?
Kui õpilasel on tahe õppida, siis on edu võtmeisikuks õpetaja. Kui tahet ei
ole, siis on võtmeid kolm:
lapsevanem, õpilane ja õpetaja. Initsiatiiv on muidugi
õpetaja käes. Samas tekib
tõeline eduelamus ainult
heas koostöös. Tänapäevane õpikäsitus räägib individualiseeritusest õpiprotsessis. Kuid seda saab edukalt
rakendada ainult koostöös.
Edu võti asub tegelikult
distsipliinis. Ehk siis kuivõrd suudab isik (kas laps,
noor või täiskasvanu) ennast efektiivselt juhtida ja
keskenduda oma õpiülesandele. Ega asjata ei öelda,
et „iga mees on oma õnne
sepp“. Minu meelest on täitsa vastutustundetu ajada
oma probleemid kellegi teise süüks. Teisalt on õpetajate ja lapsevanemate ülesanne ja vastutus aidata noorel
areneval isiksusel näha oma
kohustusi. Seeläbi kujuneb
põhikoolis õpilasele edasine
tööharjumus.
Kindlasti on iga kooli
loos suur roll kooli juhil.

Milliseks hindate seniste
koolijuhtide panust mõisakooli identiteedi kujundamisel?
Iga koolijuht jätab kordumatu jälje. Pöördeliste perioodide juhid on olnud loomulikult suurema surve all.
Minu meelest on kõik siiski
täitnud oma ülesandeid
väga hästi. Vahest kõige
märkimisväärsema jälje on
jätnud Toomas Annuk, kes
töötas direktorina 22 aastat.
Tema juhtis kooli Nõukogude Eestist Eesti Vabariiki. Märkimisväärne on ka,
et ta oli Eesti mõisakoolide
ühenduse üks asutajaid ja
selle esimese juhatuse liige.
Nii et mõisakooli identiteedi kujundamisel on kindlasti just temal oluline roll.
Muidugi ei olnud nõukogude ajastu tingimustes väga
võimalik
mõisapärandit
rõhutada. Kuna Puurmani
mõisas asutas 1918. aasta
detsembris Julius Kuperjanov oma kuulsa partisanide
pataljoni, siis sõjaeelse Eesti
Vabariigi ajal oli kooli saalis
ka Kuperjanovi büst. Võimu muutudes büst hävitati ja püüti igati lõigata läbi
noorte sidet ajalooga. Kuperjanovi büsti küll enam
ei ole, kuid mälestustahvel
on. Usun, et okupatsiooni-

Musitseerivad kooli õpilased.
Peale konverentsi direktori vastuvõtt.
8. DETSEMBER
vilistlaste ja endiste töötajate kokkutulek
kell 16 – õpetaja tund koolimajas
(täpsustub õpetaja nime ja klassiruumiga)
kell 17 – pidulik aktus kooli saalis
kell 19 – juubelipidu, tantsuks Gerli Padar &
The Moon, diskor Villu Päärt.
Peost osavõtutasu on eelmüügist 20 eurot (kuni 30.11.2018),
kohapeal 25 eurot. Eelmüügi tasu saab maksta kooli kantseleis või pangaülekandega Puurmani Mõisa SA kontole
nr EE282200221053824944 (selgitus: kooli juubel, nimi).
Täpsem info tel 773 7136.

perioodi koolijuhtidel oli
ka päris keeruline oma tööd
teha, sest ilmselt oli kontroll selle kooli üle vahest
tõhusamgi kui mõnel teisel.
Samas on teada, et kuna tol
ajal oli koolil oma väike seafarm koolisöökla huvides,
siis siga tapeti ikka jõuluks.
Koolisüsteem meie riigis on ühtluskool, kuid iga
kool püüab siiski olla omanäoline. Meie toome esile
mõisapärandist tulenevaid
tegevusi. Ning iga viimase
20 aasta koolijuht on seda
identiteeti n-ö tagant tõuganud. Kindlasti oli märkimist
väärt periood ka kooli renoveerimine aastatel 2009–
2011. Projekti juhtis vallavalitsusest peamiselt Arvo
Pennonen, kuid ka koolijuht
Tiina Oolol oli oluline roll.

Koolijuhi ülesanne on aidata luua sobivad tingimused
õpetajatele nende töö tegemiseks. Sõltumata ajastust.
Mulle tundub, et võib-olla on juhtide ja õpetajate
tööst ja panusest olulisemgi
rääkida tulemustest. Seetõttu tunneme koolis suurt
uhkust oma vilistlaste üle.
Meie missiooniks on olnud,
ja ilmselt ka jääb, soodsate
tingimuste loomine Puurmani piirkonna õpilastele
nende arenguks. Soovime
olla jätkuvalt õpilaskesksed.
Mida soovite öelda kooli õpilastele ja vilistlastele selle tähtsa sündmuse
puhul?
Soovin kõigile edukat
haridusteed!
Pvl

Põltsamaa Ühisgümnaasium on eTwinningu kool

6. jaanuaril 2019 toimub Suur Vabadussõda 100
mälestuspäev „Siitsaadik ja mitte enam!“.

2018/2019. aastaks pälvis märgise „eTwinningu
kool“ 1211 kooli üle Euroopa. Tegemist pole vaid
tunnustusega individuaalsete õpetajate isiklikule
tööle, vaid see rõhutab
kogu koolipere suuri saavutusi.
Märgi saanud koolid on
teerajajad ja eeskujud järgmistes valdkondades:
digipraktika,
• e-turvalisuse praktika,
• uuenduslikud ja loovad lähenemisviisid
pedagoogikale,

Üritused toimuvad suunal Tapiku-Aidu-SadukülaPuurmani.
Sündmuse eesmärk on kogu Eesti rahvale näidata, kui
kaugele Eesti territooriumile olid punaväed 100 aastat
tagasi tunginud, ja mis olulisemgi – märkida nii maastikul kui inimeste teadvuses maha see piir, kus pealetung
seisma pandi.
Igas paigas toimub võidutule vastuvõtmine, mälestustseremoonia koos lahinguloo tutvustusega, auvalve,
süüdatakse võidulõkked.
Kõik huvilised on oodatud osalema!

•
•

töötajate kutsealase
arengu edendamine,
koostööl
põhineva
õppepraktika edendamine töötajate ja
õpilaste seas.

Seega on tegemist suure
tunnustusega tehtud töö
eest ning see annab koolile n-ö Euroopa mõõtme,
aidates kaudselt mõjutada
isegi hariduspoliitikat.
Esmakordselt välja antud
tiitliga tunnustati seitset
Eesti kooli ja ühte laste-

aeda: Haanja Kooli, Kohtla-Järve lasteaeda Tareke,
Luunja Keskkooli, Martna
Põhikooli, Peetri Lasteaed-Põhikooli, Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi, Rakvere Gümnaasiumi, Surju
Põhikooli.
marika vikS
eTwinningu mentor
Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi õpetaja

Täpsem info sündmuse toimumise kohta avaldatakse detsembrikuu jooksul Põltsamaa valla kodulehel
www.poltsamaa.ee, FB lehel ning teistes valla infokandjates. Sündmust korraldavad koostöös EV100, Kaitseliit,
Põltsamaa Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, külaseltsid.
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Kaasavalt kaasavast haridusest Põltsamaa vallas
Eesti üheks hariduskorralduse juhtivaks põhimõtteks
on kaasava hariduskorralduse rakendamine.
Kaasava hariduse all peetakse eelkõige silmas inimese põhiõigust kvaliteetsele
haridusele (allikas: haridusja teadusministeeriumi koduleht). Kaasava hariduse
süsteemid peavad kõrvaldama barjäärid hariduse
omandamisel nõnda, et mitte ühtki õppijat, olenemata
tema erivajadustest, võimetest ja muudest iseloomulikest joontest (näiteks keel),
haridusruumis ei diskrimineeritaks (allikas: UNESCO
koduleht). Üldiselt kokku
võttes: kaasav hariduskorraldus taotleb kõigi ühiskonnaliikmete
sotsiaalset
kaasatust ühiskonnaelus.
2018. aastal korraldas Põltsamaa vallavalitsus arengukava koostamise protsessi
käigus küsitlused erinevate
valdkondade kohta. Hariduse küsimustik sisaldas ka

küsimust tänapäevaste hariduse põhimõtete kohta. Kõige vähem vastuvõetavaks ja
õigeks peeti kaasavat haridust. Võib arvata, et vastuseisu põhjuseks on teadmatus ja teadmatus omakorda
tekitab hirmu. Seetõttu viis
Põltsamaa vallavalitsus sellel sügisel ellu kaks kaasava
hariduse projekti.
Üks projekt oli „Kaasavalt
kaasavast haridusest Põltsamaa vallas“, mille tähtsaimaks eesmärgiks oli tutvustada kaasava hariduse
olemust ning põhimõtteid
ja seda, kuidas neid põhimõtteid Põltsamaa vallas
rakendatakse. 22. oktoobril
käisid ametnikud, hariduskomisjoni liikmed ning lasteaedade ja koolide juhid
ning õpetajad projekti käigus Pärnu Kuninga tänava
põhikoolis, kus on kaasava
hariduse põhimõtetest laste
õpetamisel lähtutud juba üle
20 aasta. Saadi väga palju
teadmisi ning innustust, et

sarnane õppekorraldus on
tulemuslik ning pakub häid
võimalusi kõigile õppijatele.
30. ja 31. oktoobril toimusid õpiüritused „Kaasav
haridus – miks ja kuidas?“.
Otsiti vastuseid küsimustele, mis üldse on kaasav
hariduse, miks see on hea
ja kasulik ning püüti vähendada hirme ja kõhklusi.
Selgitusi jagas Elo Palmiste
Jõgevamaa Rajaleidja keskusest ning meie oma kogenud praktikud Lustivere
põhikoolist ja Põltsamaa
ühisgümnaasiumist. Nende ürituste teravik oli suunatud just lastevanematele
ja loomulikult ka kõigile
asjast huvitatud vallaelanikele. Nii Lustivere kultuurimajas kui ka Põltsamaa
Ühisgümnaasiumis toimunud üritustel tekkis elav
arutelu, kus koorus välja
palju erinevaid seisukohti
kaasava hariduse kohta.
Teine projekt “Kaasava
hariduse õpiüritused Põlt-

samaa ja Mustvee valla õpetajate vahel” oli suunatud
eelkõige
spetsialistidele.
Esmalt külastasid Mustvee
ja Põltsamaa haridusjuhid
ja tugispetsialistid Vaimastvere põhikooli, kus on juba
aastaid olnud õpilaskodu
ning viimasel ajal on lisandunud pagulaste õpetamine. Koolidirektor Väino
Ling andis ülevaate koolis
ja lasteaias rakendatavatest
erinevatest
tugisüsteemidest ning pagulasi õpetavad
pedagoogid rääkisid oma
metoodikatest täiesti teisest
keele- ja kultuuriruumist
tulnud lastega. Kolm tarmukat tütarlast andsid meile ka araabia keele tunni, et
saaksime ettekujutuse, kuidas neile eesti keelt hakati
õpetama ning mis tunne on
olla õpilane, kui täielikult
puudub sõna otseses mõttes
ühine keel õpetajaga. Päeva
lõpuks külastasime õpilaskodu ning kooli väga uhket
spordiväljakut.

Projekti järgmine etapp tõi
Mustvee valla õpetajad meie
valda külla. Nad külastasid
Lustivere põhikooli, lasteaeda Mari ja Esku-Kamari
kooli. Neis kolmes asutuses jagati kogemusi eriliste
õpilaste kaasamisest õppeprotsessi ja kooli- ning lasteaiaellu. Iseäranis Lustivere
põhikoolil on väga suured
kogemused ning palju praktikat kaasava hariduse rakendamisel. Külalised jäid
päevaga igati rahule.
Viimaseks tegevuseks oli
Põltsamaa valla õpetajate visiit Mustvee valla haridusasutustesse.
Peipsi
gümnaasiumis ja Lohusuu
koolis tutvustati meile seda,
kuidas õpetatakse koos
eesti ja vene lapsi ning kuidas kaks kogukonda koos
õppides toime tulevad.
Samuti külastasime Mustvee muusika- ja kunstikooli,
mis asub Peipsi gümnaasiumiga samas majas. Kooli juurde on rajatud ka va-

nausuliste muuseum, sest
Mustvee vene kogukond
on usuga tihedalt seotud.
Päeva viimane külastatud
kool oli Avinurme gümnaasium, mis on Mustvee vallas
alles uustulnuk, sattunud
siia haldusreformi käigus.
Sealsed õpetajad jagasid
kogemusi hariduslike erivajadusega laste õpetamisest
ja kaasamisest ning andsid
päris praktilisi metoodilisi
näpunäiteid.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et projektid olid igati vajalikud ja korda läinud ning et
see on alles algus kaasava
hariduse teema käsitlemisel.
Tahame ka edaspidi korraldada üritusi, mis käsitlevad
kaasavat haridust ning jätkata selle põhimõtete tutvustamist Põltsamaa valla
elanikele.
Silja PeterS

haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Adavere Põhikool on Ettevõtlik Kool
Noorsootöövaldkonna ümarlaud

Laada- ja müügipäevadel tuleb noortel koostada kulude, tulude ja kasumiaruanne..

18. oktoobril Paides haridusfestivalil anti Adavere
koolile üle Ettevõtliku Kooli
baastaseme tunnistus, lipp ja
tahvel.

Mis on Ettevõtlik Kool?
„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse
saanud Ida-Virumaalt ning
suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi,
et tõsta hariduse kvaliteeti ja
seeläbi noorte edukust elus.
Ettevõtlikkus õppeainena
keskendub õpilase ettevõtliku hoiaku kujundamisele, lõimudes inimese- ja ühiskonnaõpetusega. Õpitavad teemad
esitatakse probleemipõhiselt,
seostades neid õpilase igapäevaeluga ning sotsiaalse
ruumiga, kus ta tegutseb.
Õppeprotsessis on olulisel
kohal loovus, uurimuslikud
tegevused, arutelud, ajurünnakud, rühmatööd, projektid.

Millised muutused on
koolides juba toimumas?
• Ettevõtlikkuse arendamine seatakse õppetöö eesmär-

giks. Tegevused planeeritakse nii, et
• õppijad teevad ise, juhivad ja võtavad vastutuse,
õpetaja toetab ja suunab.
• Kool on lapsekeskne. Kõige tähtsam on laps oma huvidega.
• Erinevate ainete integreeritud tunnid.
• Kasutatakse rohkem aktiivõppemeetodeid.
• Õpilaste tugevate külgede
märkamine, nende arendamine.
• Luuakse seosed PÄRIS
eluga.
• Hästi töötavad koolimeeskonnad.
• Koostööpartnerite kaasamine.
• Tihe koostöö lapsevanematega.
• Ettevõtliku õppe standardi taotlemine.
Häid näiteid, mida koolides
tehakse
• Õpitakse inimestelt, kes
meid külastades aitavad, nt
tuletõrjujad, politsei, arstid
jne.

• Vanemad ja vanavanemad
tutvustavad oma elukutseid.
• Valmistatakse ja müüakse
esemeid kooli fondi suurendamise või heategevuse eesmärgil.
• Osaletakse projektides,
mis toovad kasu laiemale kogukonnale, nt keskkonnaalastes projektides, vabatahtlikus
töös.
• Tutvutakse kohaliku taristuga, nt liiklus, poed, ehitised, inimeste ametid jne.
• Osaletakse tööalasid ja
ettevõtteid tutvustavates projektides.

Ettevõtliku Kooli standardi
baastaseme taotlemine ja
saavutamine
Adavere Põhikool on seadnud eesmärgiks ettevõtliku
inimese kasvatamise.
Ettevõtlik inimene
• mõtleb loovalt ja on avatud, oskab leida uusi ideid
ning probleeme loovalt lahendada, õpib oma vigadest
ning on võimeline märkama
võimalusi globaalsel tasandil;

• algatab julgelt ja on motiveeritud, ta on iseseisev,
oskab mõtelda suurelt ja ambitsioonikalt, seab kõrgeid
eesmärke, tahab saavutada
parimat ning julgeb otsustada
ja katsetada;
• tegutseb arukalt ning on
sihikindel, oskab hinnata
tegude tagajärgi endale ja
ümbritsevale, oskab teadlikult kavandada ja kasutada
ressursse ning luua koostöösuhteid; vastutab ja hoolibarvestab enda ümber olevate inimeste ja keskkonnaga,
tegutseb vastutustundlikult
ning tuleb toime määramatuse ja ebaõnnestumisega.
Eestis on Edu&Tegu programmi „Ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe
süsteemne
arendamine kõigil haridustasemetel“ käigus välja töötatud
ettevõtluspädevuse
mudel (http://ettevotlusope.
edu.ee).
Kool on ettevõtliku inimese kasvatamisel järginud
kõiki valdkondi ja töötanud
lähtuvalt neist. Kuna vastava
standardi täitmine võimaldab
koolidel taotleda Ettevõtliku Kooli baastaseme tunnistust, siis korraldas meie kool
nõuetekohase sisehindamise,
toimus ka pisteline välishindamine ning eesmärk saavutatigi: Adavere Põhikool
on nüüd Ettevõtliku Kooli
baastaseme tunnistuse, lipu
ja tahvli omanik.
Hindamise järel kehtib
see standard 3 õppeaastat.
Kooli edasine siht on saavutada standardi hõbetase.
merle karUkS

Adavere põhikooli huvijuht

11. detsembril 2018 kell 14–17
Pajusi rahvamajas

Teemad:
*Põltsamaa valla noorsootöö ja võrgus�k.
*Noorte ja noorsootöö tegijate tunnustamise kord.
*Huvihariduse ja huvitegevuse rahastus.
Moderaator Kristi Jüristo.
Noorsootöö on noorele ehk 7–26-aastasele isikule �ngimuste
loomine mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab tal vaba
tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt
tegutseda.
KUI sa tunned, et tegutsed noorsootöö valdkonnas, siis oled
oodatud osalema!
Soovin Sinu arvamust noorsootööst ja vastust osalemise/
mi�eosalemise kohta hiljemalt 6. detsembriks.
Selleks palun täita veebis küsitluse vorm (ka siis kui Sa ei saa
osaleda) h�ps://goo.gl/forms/c7TEYl63XzZxmEGo2
Info: tel 5394 3940, e-mail: annika.kallasmaa@poltsamaa.ee
Annika Kallasmaa
noorsootööspetsialist

Sind ootab

MOBIILNE SEIKLUSRING

ehk 2-päevane

laager looduses

Millal? 15. - 16. detsember 2018
Kus? Põltsamaa vallas, Pajusi lähedal looduses
Kes? Sina, Põltsamaa ja Kolga-Jaani piirkonna 13 - 18 aastane noormees
või neiu, kes ei karda väljakutseid ja soovib uusi kogemusi.
Mis? Väljakutse: varustuse pakkimine, rännak, oma varustus võetakse ise
seljakotiga kaasa; looduses toimetulek, üleelamise põhimõtted, ööbimine ja
toitumine välitingimustes.
Mis maksab? Sinule TASUTA.
Seiklusring toimub 2 omavalitsuse (Põltsamaa valla ja Viljandi valla)
noorsootööalase koostööprojekti raames. Vajadusel korraldatakse transport
kogenemiskohta!
Koostööpartner Kaitseliidu Jõgeva malev.

Registreerimine on alanud! Kohtade arv piiratud! Osalemissoovist teatada
hiljemalt 7. detsembriks annika.kallasmaa@poltsamaa.ee. Märksõnaks
„seiklusring 10“, lisada osaleja nimi, vanus, sünniaasta, kontakttelefon; elukoha
omavalitsus; vanema/vastutaja nimi ja kontaktid (tel., e-mail).
Iinfo tel. 53 943 940 (Annika).
Registreerijatele saadetakse täpsem info e-mailile vajaliku varustuse kohta.
Täiendav info seiklusringi kohta: Ako tel. 56 225 803; ako.saalik@gmail.com

SEIKLEMINE LOODUSES TEEB AINULT HEAD!

Põltsamaa Valla Leht
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Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta

Vello Pettai räägib Puurmani
mõisakoolis suurtest muutustest, mis on piirkonnale osaks
saanud viimase kümnendi jooksul.
Foto Taimi Rao.

Tänavu 12. detsembril möödub 27 aastat mälestusväärsest päevast, mil Eesti kõrgeim riigivõimuorgan Eesti
NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas valla õigused
Puurmani vallale koos viie
Jõgevamaa valla ja Põltsamaa linnaga. Sellega oli lõppenud ümberkorralduste ja
vallastruktuuride taastamise
periood, mille ettevalmistused algasid 1989. aastal.
Valdade taastamise aluseks
olid 10. novembril 1989 Eesti Ülemnõukogu poolt vastu
võetud „Eesti NSV kohalike
omavalitsuste aluste seadus“. Selle järgi tuli ellu viia
omavalitsuste reform, mis sisuliselt tähendas vallaõiguste taastamist.
Noorepoolse
parteijuhi
Mihhail Gorbatšovi poolt
välja kuulutatud riigi uutmiskava ei toiminud. Süvenes tagasiminek, mis kajastus majanduse seisakus. Selle
tulemusena tekkisid tõsised
raskused elanikkonna toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamises. Inflatsioon
viis maksevahendina käibel
olnud rubla suurde langusesse. Riigi valitsemisohjad
nõrgenesid ja algasid pöördumatud muutused.
1988. aasta kevadel toodi
esimest korda välja sinimustvalge rahvuslipp, korraldati
kolme vabariiki – Eestit, Lätit ja Leedut – ühendav Balti
kett, võeti vastu keeleseadus
ja asuti liikuma valdade taastamise suunas. 1989. aasta
detsembris valiti Puurmani
Küla Rahva Saadikute Nõukogusse 11 saadikut. Osavõtt
valimistest oli 87 %. Külanõukogu esimeheks, kes ühtlasi oli ka täitevkomitee esimees, valiti mind. Eesseisva
põhiülesandena oli esmavajalik vallaõiguste taastamine.
Tartu rahulepingu 70. aastapäeval 2. veebruaril 1990
toimus Tallinna linnahallis viie tuhande osavõtjaga
üleriigiline kõigi valitud
küla- ja linnanõukogude
saadikute täiskogu, kus võeti vastu resolutsioon Eesti
riigi iseseisvumise kohta.
Täiskogu pöördus NSV Liidu Ülemnõukogu poole ettepanekuga alustada Eesti
rahva seaduslike esindaja-

tega läbirääkimisi Eesti riigi
taasiseseisvumiseks.
1990. aastal algas külanõukogu tegevuse ümberkorraldamine valla staatuse taastamiseks. Alates 1. jaanuarist
1991 tulid külanõukogu
koosseisu üle koolid, kultuurimajad, raamatukogud
ning kolhoosi Rahva Hääl ja
Saduküla sovhoosi lastepäevakodud, katlamajad ning
küttesüsteemid. Külanõukokku, kus aastakümneid oli
vaid kaks töötajat, esimees ja
sekretär, asusid nüüd tööle
veel lisaks raamatupidaja,
maakorraldajad ning sotsiaaltöötajad.
1991. aastal toimus väga
mahukas õigusvastaselt võõrandatud varade algdokumentide vormistamine, mis
lühikese tähtaja tõttu oli vastutusrikas ja pingeline aeg.
Sama aasta augustikuu
ärevatel päevadel (19.–21.
augustil) haarasid Moskvas
võimu erakorralise komitee
liikmed, kelle eesmärk oli
kehtestada riigis eriolukord,
kukutada seaduslik valitsus
ja NLi president Mihhail
Gorbatšov.
Tallinnasse saadetud Pihkva dessantdiviisi komandöridega läbirääkimisi pidanud
valitsuse peaminister Edgar
Savisaar jõudis kokkuleppele, mille tulemusena jäid ära
kokkupõrked, välja arvatud
Tallinna teletorni ülevõtmise
katse.
Moskvas taastati Vene Föderatsiooni presidendi Boriss Jeltsini jõulise ja kiire
tegutsemise tõttu riigi seaduslikkus ja kõrvaldati komitee liikmed. Neil päevil
otsustavalt tegutsenud Eesti
NSV Ülemnõukogu taastas
Eesti Vabariigi iseseisvuse, millega oli lõppenud 48
aastat kestnud nõukogude
võim.
Peale Eesti Vabariigi välja
kuulutamist oli endastmõistetav taastada vallaõigused.
Ülemnõukogu Presiidiumi
esimehe Arnold Rüütli vastuvõtul 12. detsembril 1991.
aastal omistati omavalitsuslik staatus neile seitsmele
vallale-linnale Jõgeva maakonnas, kes seda õigust taotlesid, sh endisele Puurmani,
Põltsamaa ja Pajusi vallale
ning Põltsamaa linnale.
Eelnevalt väljatoodu on
kokkuvõtlik ülevaade meie
riigi ja valla taassünnist, milles püüdsin välja tuua olulisemad hetked.
Tehes järeldusi üheksakümnendate aastate valdade taastamise ja möödunud
sügisese valdade ühinemise
käigust, on peamiseks märksõnaks erinevad ajastud.
Valdade taastamise hetkel
muutus kogu elukorraldus
ja majandussüsteem. Omariikluse taastamise ajal korraldatud reformid tekitasid
hulgaliselt
vastandlikke
probleeme kõigis eluvaldkondades, mida oli võimatu

ette näha. Muutunud tootmissuhted tekitasid maapiirkondades suure tagasilöögi,
mille tulemusena lõpetasid
tegevuse suurimad tööandjad – kolhoosid ja sovhoosid.
Majanduse allakäik tekitas
kaubapuuduse igal elualal,
haarates ka alkoholitootmist.
Kangemat müüdi talongi
alusel, üks pudel täiskasvanud inimese kohta.
200 töötajaga Puurmani
Rahvatarbekaupade Tehas
lõpetas tegevuse 1992. aastal materjalidega varustamise süsteemi kadumise tõttu
ning ka seetõttu, et väljalastav toodang ei suutnud konkureerida uuel, rahvusvahelisel kaubaturul. Hetkega
tekkinud suur töötus murdis
palju mehi-naisi. Üheksakümnendatel Puurmani mail
taastatud 30 väiketalu tegevusaeg jäi lühikeseks.
Toimunud valdade ühinemine ei suurenda Puurmani
ääremaastumist, kuna elanike tõmbekeskuseks on kujunenud töökohtade, kaubanduse, meditsiini ja hariduse
kättesaadavuse tõttu Tartu.
Asula elamurajoon on paljudele noortele peredele magalateks, kust sõidetakse tööle
Tartusse, Laeva meiereisse,
aga ka välisriikidesse, peamiselt Soome.
Lähiajal selles muudatusi
ilmselt ei toimu, kuna Puurmani elukorraldust mõjutavad samad tegurid nagu
enamikku Eesti piirkondi,
mis asuvad eemal Tallinnast
ja Harjumaalt, kuhu liiguvad
suuremad ettevõtlusega seotud investeeringud.
Vast loodud Puurmani valla elanike arv 1992. aastal oli
2240. Möödunud aastal, valla piiride muutmise järel, jäi
meid vähemaks 380 inimese
võrra Saduküla piirkonna
Jõgeva vallaga ühendamise
tõttu. Praegu on Puurmani
piirkonna elanike arv 1090.
Need arvud näitavad, et ela-

nike vähenemise koguarv 27
aasta jooksul on 770. See on
märkimisväärselt suur, arvestades meie keskset asukohta riigis. Samas on see
omane kogu Eesti maapiirkondadele.
Sama saatus on tabanud ka
maakoole. Üheksakümnendatel õppis Puurmani keskkoolis 220 õpilast. Ruumikitsikuse vähendamiseks viidi
1990. aastal I ja II klass üle
vast valminud Rahva Hääle
kolhoosi lasteaia ruumidesse. Praegu aga õpib Puurmani mõisakoolis 79 õpilast,
kes jätkavad õpinguid Põltsamaa, Jõgeva ja Tartumaa
koolides. Edasine Puurmani
piirkonna ääremaastumine
sõltub paljuski vallaga koostööst ja investeeringutest siia
piirkonda.
Investeeringute suhtes on
eelistatud Põltsamaa vallakeskus, kus asuvad gümnaasium, meditsiinikeskus,
teenindusasutused, suured
kaubanduskeskused, aktiivselt tegutsev kultuurimaja
ning ettevõtjad-tööandjad.
Puurmani elanikud tajuvad
valdade ühinemist kui paratamatust, mida on ette valmistatud pikka aega. Oleks
tore, kui siin jääks kehtima
põhimõte: „Kaua tehtud
– kaunikene.“ On hea tõdeda, et elanike probleemidega tegelevad Puurmani
teenuskeskuses
kauaaegsed vallatöötajad. Loodan,
et haldusreformi käigus
moodustunud edukalt toimiv suurvald jääb püsima
kauaks, saades lähedaseks
ja omaseks kõikidele valla
elanikele. Kui vallakeskus
on tugev, on ka äärealadel
tugev tunne.
Vello Pettai
Puurmani vallavanem
valdade taastamise
perioodist
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Teistmoodi koolipäev

Karjääripäev.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on traditsiooniks
korraldada I trimestril ülekooliline karjääripäev,
mille käigus tuuakse õpilasteni töötubasid ja esinejaid väljastpoolt kooli. Sellest päevast saavad osa
ka piirkonna põhikoolide õpilased.
Seekord algas päev eesti dokfilmi „Tuulte tahutud
maa“ ühise vaatamisega kooli aulas, filmi näitamist
toetas Põltsamaa vald. Pärast seda toimusid tegevused ja töötoad.
1.–5. klasside karjääripäev kandis pealkirja „Hunt
Kriimsilma 9 ametit“. Lapsed said ERR arhiivi
kaudu teada, kes on Hunt Kriimsilm ja missugused olid lastesaated 37 aastat tagasi. Päeva jooksul
valmistas iga õpilane kollaaži selle kohta, kelleks
ta saada tahab. Ruumide ustele pandi kirja ametid, mida selle klassi õpilaste emad-isad peavad.
„Kuldvillaku” mängus õppisid lapsed tundma
ameteid, millest kuulnudki polnud (florist, agronoom, arhitekt jne). Iga klass osales mõnes töötoas:
külas oli politseimuuseum kriminalistika töötoaga, Tartu loodusmaja prügi sorteerimise töötoaga,
AHHAA keskus planetaariumiga. Nädala jooksul
said 3.–5. kl õpilased tutvuda kangastelgedel kudumisega, ka valmis vaip, mis detsembrikuus kaunistab kooli fuajeed. Vaibakudumine pakkus lastele
palju rõõmu ning oli kõigi jaoks uus ja huvitav.
Head koostööpartnerid on alati ka politsei, päästeamet ja kaitseliit ning 6. klassid veetsid karjääripäeva nende juures tarkusi kogudes. Samal ajal käisid
7. klasside õpilased töövarjudeks oma vanematele.
Tööandjate loal said paljud ka ise tööd teha: kaupa
välja panna, klienditeenindaja rolli proovida, liinitöö kiirust omal nahal tunda jne.
Kui 1.–5. klasside õpilased õppisid ameteid Hunt
Kriimsilma lugude abil, siis 8.–12. klassid pöörasid
pilgu töömaailmale ja töömaailma muutustele. Üha
olulisemaks muutub tööle kandideerimisel videoCV ning selle koostamise oskus on pigem hädavajalik kui lisaväärtus. 8. klassid õppisid praktilise
töötoa kaudu, kuidas kaameraga sõbraks saada ja
jääda. Päeva lõpuks olid kõik õpilased teinud videointervjuud ja saanud tagasisidet.
Gümnasistid ja üheksandikud ammutasid uusi
teadmisi 14 põnevast töötoast, kus esinejad, kellest paljud olid Põltsamaal projekti „Tagasi kooli”
kaudu, kutsusid noori üles mitte oma eesmärkidest
loobuma, vaid enda otsustele truuks jääma. Noored said teada, kui lihtne on luua start-up’e, mis
on liftikõne, mis toimub tööturul 10 aasta pärast,
kuidas teha karjääri ilma ülikoolihariduseta, mida
teha ja mida mitte teha töövestlusel, kuidas koostada hea CV ja palju muud.
Mariin Sirk
huvijuht

Maive Noodla
karjäärikoordinaator

TEADE!
Lapsevanemad, kes olid kutsutud 2018. aastal sündinud
(1. jaanuar – 30. juuni 2018) uute vallakodanike vastuvõtule ja kes ei saanud tulla, ootame teid Põltsamaa
vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn 9, Põltsamaa linn)
nimelisele sünnilusikale järele.
Kantselei on avatud:
esmaspäevast neljapäevani k 8–12, 12.45–17 ja
reedel k 8–12.00, 12.45–15.45.
Kui soovite lusika postiga saatmist, palun kirjutage
info@poltsamaa.ee üldmeilile.

Põltsamaa Valla Leht
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Sõna on seltsilistel!

Puurmani Eakate Selts
Puurmani eakad
tähistasid isadepäeva ja
hingedeaja algust
8. novembril tähistasid Puurmani eakad isadepäeva ja hingedeaja
algust. Kokku oli meid tulnud koos külalistega 25.
Kõigepealt süütasime oma
lahkunud isade ja sugulaste ning sõprade mälestuseks küünlad. Igaüks ütles
oma lahkunutele mõne
südamliku sõna. Seejärel
rääkis Maire, kuidas vanarahvas sügisel hingedeaega tähistas. Hingedeaeg
kestis mihklipäevast kuni
mardipäevani, erinevates
piirkondades võis see aeg
erineda. Eestis on hingedeaega mainitud juba 14.
sajandi allikates. 2. novembril, hingedepäeval,
oodati kadunud sugulaste hingi koju käima. Neile
kaeti laud hea ja paremaga, mida pakkuda oli. Hingedeaeg oli vaikne aeg.
Keelatud olid kärarikkad
tööd ja naised ei tohtinud
teha lõnga ja villaga töid.
Tavaliselt lõppes hingedeaeg mardipäevaga 10.
novembril. Mardipäevast
algasid vanarahval tubased tööd ja talveaeg.
Rääkisime ka isadepäevast, mis on alguse saanud Ameerikast juba 1910.
aastal. Eestis hakati isadepäeva tähistama novembrikuu teisel pühapäeval
1988. aastal. Selle päeva-

ga märgitakse ära meeste
rolli laste kasvatamisel ja
avaldatakse tänu isadele
ja vanaisadele tehtud töö
eest. Maire raamatukogust
luges meile ette Juhan
Smuuli luuletuse „Mälestusi isast” ja paar rõõmsamat lasteluuletust. Kõigile
tuttavad luuleread tõid
lausa pisarad silma. Meelis rahvamajast esines meile kolme südamliku lauluga, rääkides enne laulu
sisu ja sõnumi mõttest.
Üheskoos
maitsesime
Ulla valmistatud isadepäeva võileivatorti. Kohvi ja kalja juues ning torti
süües oli mõnus kaaslastega juttu ajada. Vaatasime
ühiselt kaasavõetud pilte
isadest ja meie peredest
ning tegime plaane edaspidiseks.

Reis ümber
Põltsamaa valla
Turismifirmad
pakuvad reise lähemale ja
kaugemale. Meie, endise
Puurmani valla, praeguse Põltsamaa valla eakad
otsustasime avastada oma
uut valda. Reisi ette valmistades võtsin ühendust
seitsme MTÜ-ga. Seletasin
neile meie eesmärki sõita
mööda valla piire ja tutvuda külaseltside tööde ja
tegemistega.
Reis algas 18. oktoobri udusel varahommikul.
Lustivere külaseltsi esindaja Riina ootas meid

Laanesaare bussipeatuses.
Tema juhatusel sõitsime
läbi Lustivere piirkonna
külade. Saime teada huvitavaid fakte ajaloost,
nägime säilinud külakooli
ja Lustivere vaatamisväärsusi. Edasi viis meid tee
Tapiku Külade Seltsi maja
juurde. Nägime korrastatud külaplatsi ja Tapiku
mõisamaja, mis ootas restaureerimist. Taastatud on
kohaliku rahva eestvedamisel Tapiku vabadussõja võidualtar. Külaseltsi
toas ootas meid soe tee ja
värske kõrvitsasai, mida
sai maitsta koos kõrvitsamoosiga. Kõrvitsamoosi
retseptid saime kaasagi,
et maitsvat moosi ise ka
keeta.
Reis jätkus läbi Kalana
ja Pisisaare Pajusi Külade
Seltsi maja juurde. Seltsi
esindaja Aili juhatas meid
kenasse
restaureeritud
seltsimajja. Kohvi juues
kuulasime
kokkuvõtet
nende töödest. See, mis
Pajusi Külade Selts korda on teinud, on lihtsalt
hämmastav. Tundub, et
kokku on juhtunud äärmiselt töökad inimesed!
Väike bussisõit üle Põltsamaa jõe ja olimegi Adavere Mõisa Seltsi hoone ees.
Meid ootas seltsi esindaja
Evi. Päikeseküllane mõisamaja oli kenasti korda
tehtud. Sinna on ennast
mahutanud raamatukogu,
vabaajakeskus, lasteaed ja
hoonega on ühendatud ka

Põltsamaa tervisekeskuses saab teha loote varajast
kromosoomuuringut ning osaleda emakakaelavähi
sõeluuringus
Loote
kaasasündinud
haigustest moodustavad
suure osa kromosoomhaigused. Kõige sagedamini
esineb 21. kromosoomi trisoomiat ehk Downi sündroomi. NIPTIFY test on
mõeldud loote enim levinud kromosoomhaiguste
tuvastamiseks, mis on tingitud kromosoomide arvu
muutusest. See on kõrge
tundlikkusega sünnieelse
testimise meetod, mis hindab kindlate kromosoomhaiguste esinemise riski
lootel. Soovi korral saab
teada ka loote soo.
Risk saada kromosoomhaigusega laps suureneb
oluliselt ema vanusega. Kui
näiteks 20-aastasel naisel
on risk sünnitada Downi
sündroomiga laps 1:2500,
siis 37-aastasel on risk 1:100
ehk 1%. 40-aastasel naisel
on risk juba 2% ning 45-aastasel 5% ja enam.

NIPTIFY testi tehakse alates 10.-st rasedusnädalast
ema vereproovist. See on
tasuline teenus, 2018. a –
150 € ja 2019. a 250 €. Täpsem info http://niptify.
ccht.ee/
Põltsamaa tervisekeskuse naistekabinetis võetakse
proove
emakakaelavähi
ennetamiseks. Emakakaelavähi sõeluuringus saavad osaleda haigekassas

kindlustatud naised tasuta,
sh ka need, keda ei ole kutsutud osalema sünniaasta
järgi. Rohkem lisainfot saab
siit https://www.haigekassa.ee/soeluuring
Kõik naised, kes ei ole
sõeluuringus
osalenud,
teid oodatakse uuringule
Põltsamaa tervisekeskuse
naistekabinetis!
PVL

Puurmani eakad kukel külas.

koolimaja. Meie võõrustaja näitas meile ka Adavere
päevakeskust. Selles majas
on võimalik eakatel inimestel saada endale tuba
toetatud elamisega. Kohtusime endise Puurmani
elaniku Hilda Heinaga. Ta
näitas oma tuba ja oli oma
Adavere-koduga
rahul.
Tänasime Adavere inimesi lahke vastuvõtu eest ja
suundusime Esku poole.
Bussijuht Villu andmetel
sõitsimegi üsna valla piiril, kuni jõudsime Vitsjärvele ja sealt edasi paistiski
Esku bussijaam, kus ootas
meid külaseltsi esindaja
Mare. Tema rääkis meile
elust Esku külas, kus on
lasteaed-algkool, kauplus,
loomakasvatus- ja põlluharimisettevõtted, valla
piiril asub Rõstla kruusakarjäär.
Edasi suundusime läbi
Põltsamaa linna Kamari küla poole. Toimekad

Kamari naised tervitasid
meid küla piiril. Kamari Haridusseltsi esindaja
Kalli näitas külamaja ümbrust, mis oli kenasti korrastatud ja kus nende selts
korraldab üritusi nii talvel
kui ka suvel. Külamaja oli
renoveeritud ja avar. Eriti
tore oli teise korruse mängude tuba. Seal hakkasid
mehed kohe piljardit mängima. Alumisel korrusel
olid meid ootamas tee ja
pitsa. Kalli rääkis seltsist
ja kinkis meile omatehtud
luuletuse, kus kõik vajalik info nende tegemistest
sees oli. Laual olid mitmed fotoalbumid, kuhu
oli jäädvustatud koostegemiste ajalugu. Tegime
Kamari kuke juures ühispildi, ning jätkasime oma
reisi Umbusi küla poole.
Umbusi endises koolimajas käis remont täie
hooga. Saime teada, et
Umbusi Külaselts jagab

maja raamatukogu ja budismikeskusega.
Uksel
olid tiibetikeelsed sildid.
Meie juhendaja Kadri ütles, et oskab tiibeti keelt ja
on huvitatud budismist.
Kui maja korda tehtud,
jätkavad külaselts ja budismikeskus seal oma töid
ja tegemisi.
Olime jälle teel. Sõitsime
läbi Pikknurme külast ja
suundusime kodu poole. Puurmanisse jõudes
teatas bussijuht, et olime
läbinud 135 kilomeetrit
Põltsamaa valla teid. Reisist osavõtjad olid rahul.
Udusest hommikust oli
saanud päikseline päev
täis huvitavaid kohtumisi
ja põnevaid paiku. Saime
kinnitust ütlusele, et enne
kui sõidad Rooma, tutvu
oma vallaga. Täname võõrustajaid!
Puurmani Eakate
Selts

Põltsamaal tuleb mobiilorienteerumine
Jõulu teiseks pühaks on
peolauas istutud küll ja
küll. Mis oleks toredam,
kui mõned napid tunnid
valget aega värskes õhus
liikuda.
Esimest korda toimub
Põltsamaal jõulurogain.
Äsja lisandus Eesti Õigekeelsussõnaraamatusse uus sõna rogain“. See
Austraaliast pärit sõna
tähistab pika kontrollajaga võistkondlikku kestvusorienteerumist.
Põltsamaal on kontrollaeg kolm tundi. Start
antakse 26. detsembril
Felixhalli juurest kell
12 ning tagasi finišisse
peab jõudma kella kolmeks, ei minutitki hiljem. Võistlejate eesmärk
on jõuda nende tundide
jooksul võimalikult paljudesse punktidesse, mis
on hajali kogu Põltsamaa
linnas ja selle lähiümbruses. Paljud sillad teevad
võistlejatel parima teevaliku väljanuputamise
päris keeruliseks. Lisaks
on mitu punkti pandud

kohtadesse, millel on
Põltsamaa kandi ajaloos
oluline tähendus.
Mida on vaja? Nutitelefoni. Sellesse tuleb
tõmmata tasuta MOBOrakendus, see ühendab
telefonis kolme asja –
kaarti, kompassi ja märkeseadet. Kuivõrd ala on
suur – ikkagi terve Põltsamaa, siis saavad kõik
võistlejad stardis ka paberkaardi, mille abil oma
teekonda paremini planeerida. Leitud punktis
tuleb MOBO-rakenduse
abil pildistada punktis
vineertahvlile riputatud
QR-koodi (sigrimigrilist
must-valget kujundit).
Rogaini võidab võistkond, kelle poolt läbitud
kontrollpunktide summa
on suurem. Võrdse punktide arvu korral kiirem.
Võitjatele on auhind.
Pool tundi enne starti
on kõigile ka väike koolitus, et võistlusformaadiga tuttavamaks saada.
MOBO-rada jääb Põltsamaal üles kuni uue aas-

ta alguseni, seega võib
linnas punkte otsida veel
nädala jagu päevi pärast
võistlust. MOBO-rakendusest tuleb vaid valida
Põltsamaa kaart.
Kellel nutitelefoni ei ole
või kes lihtsalt ei taha
sellega sahmerdada, võib
rajale minna ka paberi
ja pliiatsiga. Osas punktides leiab küsimuse,
mille ühesõnalise vastuse leiab viidetest punkti
lähiümbruses, ning see
tuleb kanda ristsõnaruutudesse ja saada kokku
üks nimi. Kõigi õigesti
vastanute vahel loositakse välja auhind uue aasta
alguses. Siin ei loe kiirus,
nuputamispunkte võib
otsida kogu aastalõpu.
Täpsem
võistlusinfo
on detsembri esimestest päevadest üleval
Facebookis
Põltsamaa
jõulurogaini lehel.
Villu Päärt
korraldaja

Põltsamaa Valla Leht
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KULTUUR JA VABA AEG
PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS
8.12 kell 9
Kodu Käsitöölaat
16.12 kell 17
talvekontsert. Põltsamaa isetegevuskollektiivid,
külalistena Brigita Murutar ja Paul Neitsov
26.12 kell 19
L. Saatpalu ja J. Söödi kontsert
29.12 kell 19
Starling Cabaret’ etendus „Forever Young“
PAJUSI RAHVAMAJA
13.12 kell 13
15.12 kell 17
17.12 kell 11.30
26.12

memme-taadi jõulupidu
jõulupidu
teatrietendus “Saladuste puu”
Jõgeva GP bridžis Pajusi rahvamajas.
Info Ülis Riisalu (ylis@totu.ee)

PUURMANI RAHVAMAJA
9.12 kell 15
kino lastele “Eia jõulud Tondikakul“
13.12 kell 12.30
pensionäride jõulupidu
15.12 kell 19
etendus „Charley tädi“
17.12 kell 16.30
MST beebikooli jõulutund
18.12 kell 18
MST jõulupidu
29.12 kell 21
aastavahetusepidu, ansambel Parvepoisid
PUURMANI MÕISAKOOL
7.12 kell 13
hariduskonverents
8.12 kell 17
kooli juubeliüritused
PÕLTSAMAA FELIXHALL
9.12 kell 10
Põltsamaa CUP saalijalgpallis U-9
8.12. kell 19
naiste saalijalgpalli meistriliiga 4. voor
SK Motiiv vs. Nõmme Kalju FC
PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU
10.12 kell 17.30
kirjandusklubi õhtu „Lydia Koidula”.
LUSTIVERE KÜLASELTS
6.–8. 12
“Muinasmaa” kultuurimajas
14.12 kell 9.30
jõulunäidend kultuurimajas
29.12 kell 20
aastalõpupidu ansambliga Nööp ja
vahepalad meeste show-tantsutrupilt
Nõtked ja Karvased. Piletid eelmüügist kuni
23. detsembrini 10 eurot ja kohapeal 13
eurot. Täpsem info tel 525 6324 Ülle Ant ja
5332 5989 Ave Paluoja
31.12 vastu 01.01.2019 alates 00.30 avatud kultuurimaja
“Tantsuga uude aastasse”
* Kultuurikalendrisse esitatud andmete õigsuse eest
vastutab ürituse korraldaja.

Kiriku teated
EELK PÕLTSAMAA KOGUDUS
6.12 kell 18
heategevuskontsert, esineb Ott Lepland.
Annetused kiriku vaiba tegemiseks
9.12 kell 11
2. advendi jumalateenistus, laulab Pajusi
naisansambel
9.12 kell 16
kontsert; esinevad Põltsamaa puhkpilliorkester, koguduse segakoor, kultuurikeskuse
segaansambel
11.12 kell 19
Tõnis Mägi kontsert (piletitega).Tasuta transport.
Broneeri bussisõit tel 5377 8824.
16.12 kell 11
3. advendi jumalateenistus - leeripüha,
mängib koguduse plokkflöödiansambel
pärast teenistust KOGUDUSE JÕULUPUU
kiriklas
23.12 kell 11
4. advendi jumalateenistus, laulab kultuurikeskuse koor Leelo
24.12 kell 16
jõuluõhtu jumalateenistus,
laulab koguduse segakoor
Tasuta transport ettetellimisel marsruudil:
Vägari-Aidu-Lustivere-Neanurme-Umbusi-Kamari-Põltsamaa,
Tapiku-Lahavere-Kütimäe-Kalana-Pisisaare-Pajusi-Mällikvere-Põltsamaa, Rõstla-Võisiku-Esku-Adavere-Põltsamaa
Tellimine ja info tel 525 1234 (Riho Laanes) või 518 6638 (Eltor)
24.12 kell 18

jõuluõhtu jumalateenistus, musitseerivad
noored
1. jõulupüha jumalateenistus, laulab koguduse
ansambel
kontsert – Marianne Nugis, Kaisa Viks,
Reigo Tõnisson (piletitega)
jumalateenistus armulauaga
vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga

25.12 kell 11
25.12 kell 16
30. 12 kell 11
31. 12 kell 16

Info kantseleist või tel 522 3368
EELK KURSI MAARJA-ELIISABETI KOGUDUS
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13

26.12

30.12
31.12

jõuluõhtu. Jumalateenistus Kursi kirikus kell 17
esimene jõulupüha. Jumalateenistus armulauaga
Kursi pastoraadis kell 13
2. jõulupüha. Laste ja perede jumalateenistus Kursi
pastoraadis kell 13. Lapsed ja noored vanuses
1–14 aastat saavad kingituse. Vajalik etteregistreerimine. Palun saata lapse nimi ja vanus
aadressile: kursi@eelk.ee. Üritus on tasuta
1. pühapäev pärast jõule. Jumalateenistus kell 13
vana-aastaõhtu. Jumalateenistus armulauaga kell 17
Lähem info: hooldajaõpetaja Esa Luukkala,
tel 5811 3195 E-post: kursi@eelk.ee
Kodulehekülg: eelk.ee/kursi

EKNK PÕLTSAMAA JORDANI KOGUDUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11, noorteõhtud reedeti kell 19
Info: FB, www.jordan.ee, vaimulik Meelis Maikalu tel 5663 3720

Palju õnne, valla aukodanikud ja
teenetemärgi omanikud!
Udo Vellend 01.11
Tiit Vaasna 07.11
Toivo Uusna 10.11
Hilja-Alide Toome 11.11
Maire Lainurm 18.11
Feliks Leemet 21.11
Vello Kaselo 29.11

Põltsamaa Vallavolikogu
Põltsamaa Vallavalitsus

Põltsamaa Valla Leht

Lahkusid meie seast
EDUARD PETROV
JAAN PÕDER
MAIE TOMBERG
AINO PUUR
SILJA LEPP
TATJANA ZADÕR
FLOORA VÄLK
EHA LAANEMETS
HEINO PÄÄRAND
OLGA PUZÕRJOVA
ELLE JÕGEVA

14.01.1939 - 08.10.2018
07.11.1954 - 09.10.2018
10.03.1939 - 17.10.2018
19.06.1926 - 18.10.2018
24.04.1941 - 19.10.2018
12.02.1957 - 23.10.2018
24.04.1936 - 24.10.2018
19.01.1931 - 26.10.2018
30.03.1929 - 28.10.2018
23.02.1925 - 29.10.2018
23.04.1955 - 30.10.2018

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

piirkonna eakate
jõulupidu
Kaetud pidulaud. Jõulunaps võta ise kaasa.

Eeskavas kohalikud esinejad.
Tantsumuusikat teeb Aimar Pihlak.
Transport eakate jõulupeole

Piiblitunnid toimuvad kolmapäeviti kell 10 kiriklas
Pühapäevakool toimub reedeti kell 17 kiriklas

24.12
25.12

13. detsembril kell 12.30
Puurmani rahvamajas

Lustivere küla
Põltsamaa vald
Põltsamaa linn
Lahavere küla
Adavere alevik
Võisiku küla
Põltsamaa linn
Väike-Kamari küla
Alastvere küla
Adavere alevik
Põltsamaa vald

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

12.02 Tõrve bussipeatus
11.00 Altnurga bussipeatus
12.05 Kursi bussipeatus
11.30 Pikknurme küla keskus
Tagasisõit orienteeruvalt kell
11.45 Vilga bussipeatus
16.15
11.47 Trummi bussipeatus
Kursist otse Puurmani suunas
11.50 Tammiku bussipeatus
on tee ääres olijatel võimalik
11.52 Kursi rist
liituda.
12.00 Ausi bussipeatus
Inimestel, kellele jääb pakutud bussipeatus kaugeks,
on võimalus oodata tee ääres.

Oma osavõtust ja transpordisoovist palun
teada anda hiljemalt 7. detsembril kell 9.
Karmen Allev tel 5334 1408

Puurmani
Põllumajandusühistu õnnitleb
30.11 Riho Pärnasalu

Ikka peab olema kindel,
et ilusaid päevi veel ees,
et palju kaunist on varjul
just sinu enese sees.

65

Sündinud Põltsamaa vallas
Registreeritud oktoobris
DELIISA TÕNISSOO
MIA ELEANOR KASK
REMI RASSMANN
RENATE RIIPUS
AMY SILLAR
LISELL PIIRSON
CRISTELLA KAULIO
CRISTELLE KAULIO
KERON SEEME
Tiraaž 4400
Trükk ja küljendus: OÜ Vali Press
Kojukanne: Omniva

