Põltsamaa Vallaleht
Põltsamaa perearstid kolivad uude majja
Juunis avab uksed Põltsamaa uus perearstikeskus ja see tähendab mõningaid ümberkorraldusi
ka arstide töös.
Uue maja I korrusel hakkavad patsiente vastu võtma Milvi Sild ja Riho Pettai. Lisaks asub esimesel
korrusel labor. II korrusel
hakkavad paiknema Sirje
Alusalu, Tiia Pariisi, Külli
Paali ja füsioteraapia kabinet.
Uude perearstikeskusesse pääseb Hermanni tänava poolt. Seal asub ka uus
parkla.
Pärast perearstide ümberasumist algab remont

UUDIS
Puurmani jäätmete
kogumispunkt on
taas avatud

nende vanades ruumides.
Sinna tulevad eriarstid ja
apteek, maja II korrus läheb aga tervenisti hooldusraviosakonna käsutusse.
„Esialgu võivad ümberkorraldused
põhjustada
segadust. Palume mõistvat suhtumist,“ ütles SA
Põltsamaa Tervis juhataja
Merle Mölder. „Kui kellelgi tekib küsimusi, võib
julgesti pöörduda registratuuri. See jääb paiknema
sinna, kus see on olnud
kogu aeg.“
PV

Lähiajal avab uksed uus perears�keskus. Foto: Raivo Suni

RUUMEKS kutsub avastama Roosisaart

Roosisaar Põltsamaa jõe kaldal. Foto: Raivo Suni

Juba Põltsamaa linna 93.
sünnipäevaks saab Roosisaar ajutiselt uue ilme.
Sinna kerkivad lava ja
tegevustelk, euroalustest
15 istelava, kaablirullidest lauakesed, väliraamatukogu ja retrobussist
kujundatud pop-up kohvik.
Ruumieksperimet Roosisaarel püüab avardada
meie arusaama Põltsamaa
linnasüdamest. Kui seni
oleme harjunud pigem
Roosisaarest läbi jalutama, siis ajutine mööbel ja
tegevuskeskkond pakub
võimaluse aja maha võtta
ja vaadata Põltsamaa linnale senisest veidi erineva
pilguga.
Meie jaoks on RUUMEKS
eeskätt katselava võima-

likele uutele ideedele.
Kindlasti ei ole see üritus
või ürituste sari, mis on
täis pikitud aktiivset programmi. Mõnus äraolemine
kaunis linnakeskmes võiksid olla ettevõtmise märksõnad.
Ruumieksperiment toimub kahel nädalal, 1.-14.
juulini. Igasse päeva oleme loonud vähemalt neljatunnised aknad, mil on
avatud kohvik, laval teeb
keegi muusikat. Mõnel
päeval toimuvad ka töö- ja
jututoad.
RUUMEKSi veebikodu
asub aadressil https://
www.poltsamaa.ee/ruumeks,
operatiivsemat
teavet jagame ka valla
Facebooki-lehel. Roosisaarel toimuv sõltub paljuski

ilmast. Kehva ilmaga jätame endale õiguse tegevusi piirata või vajadusel
isegi ära jätta. Erandiks on
vaid 12. ja 14. juuli. Esimesel neist toimub OÜ Romec Metall toetusel Mari
Kalkuni kontsert. Kell 20
algav esinemine tõotab
kujuneda üheks ruumieksperimendi meeldejäävamaks hetkeks.
Pühapäeval, 14. juulil on
aga Roosisaar lossipäevade päralt. Toimub kohalik
grillivõistlus “Põltsamaa
valla maitse”, väljas on kohalikud toidutootjad. Saab
sporti teha ja muusikat
kuulata.
Tulge juuli kahel esimesel nädalal Roosisaarele
uudistama ja aega veetma!
PV

Head õpilased, lapsevanemad,
klassijuhatajad, koolijuhid!
Kooliaasta on läbi! Paljudele algab suvevaheaeg,
põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetajaid ootavad aga ees
uued väljakutsed.
Kurb tõsiasi on see, et sageli kaasneb kooliaasta lõpupidudega ka alkoholitarvitamine. Meeldetuletuseks
– alkoholiseadus keelab alla
18-aastasel noorel alkohoolse joogi tarbimise ja omamise. Samuti on keelatud
alaealisele alkoholi osta,
müüa, pakkuda ja üle anda
ning kallutada teda alkoholi tarvitamisele.
Alkohol on eriti ohtlik
noorele organismile ja tervisele. Purjus peaga tehtud
lollused võivad jääda meid
saatma elu lõpuni. Et paljud liiklusõnnetused, uppumissurmad, vägivallateod

toimuvad alkoholijoobes,
vastutavad lastega juhtunu
eest esmajärjekorras täiskasvanud.
Soovime, et kooliaasta
lõppu tähistataks alkoholita
ning sellest päevast jääksid
vaid meeldivad mälestused.
Head noored! Hoidke end
ja oma klassikaaslasi ning
vältige liigseid riske!
Head lapsevanemad ja
õpetajad! Olgem noortele
positiivseks eeskujuks ning
rääkigem nendega alkoholiga kaasnevatest tagajärgedest!
Edu eksamitel, turvalist
ja toredat kooliaasta lõppu
ning ilusat suvevaheaega!
PÕLTSAMAA
VALLAVALITSUS

Põltsamaa raamatukogul on uus koduleht
Põltsamaa
Raamatukogu annab teada, et
on kolinud oma kodulehe uude virtuaalserverisse ja vahetanud ka
raamatukogu domeeni.
Raamatukogu uus koduleht asub aadressil https://
www.poltsamaark.ee.
Kolimise järel on raamatu-
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kogu võtnud kasutusele @
poltsamaark.ee-lõpulised
e-posti
aadressid.
Detailsemad
kontaktid
leiab
kodulehelt.
Ühtlasi teatab raamatukogu, et
on juunis,
juulis ja augustis suletud
ka
laupäeviti.
PV

Keskkonnaamet väljastas Puurmanis paiknevale
jäätmete kogumispunktile jäätmeloa, mis hakkas
kehtima 3. juunist. Jäätmete vastuvõtt Puurmani
jäätmejaamas toimub neljapäeviti kell 15 kuni 19.
Kogumispunktis saab ära
anda elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, suuremõõtmelisi jäätmed (sh
vana mööbel), ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja
ohtlikke jäätmeid.
Seoses jäätmete kogumispunkti
avamisega
Puurmanis muutuvad ka
Põltsamaa
jäätmejaama
lahtiolekuajad. Põltsamaa
jäätmejaam on uuest nädalast avatud teisipäeval,
kolmapäeval ja reedel kell
11–19, neljapäeval kell 11–
14 ja laupäeval kell 10–18.

Tänavavalgustus on
suvel välja lülitatud
Põltsamaa vallas on tänavavalgustus 12. augustini
välja lülitatud.
Põltsamaa
Vallavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr
2-3/2019/238 alusel lülitatakse energia kokkuhoiu
eesmärgil 28. maist 12. augustini 2019 Põltsamaa valla
haldusterritooriumil välja
tänavavalgustus.
Põltsamaa linnas jääb tänavavalgustus põlema Aia,
Allika, Kesk ja Silla tänavatel, mõlemal ringristmikul,
Lossi tänava lõik Viljandi
maantee algusest (restorani
Vaga Mama juurest) Tamme tänavani (Sauna sillani),
linnapargi sisene valgustus,
Tartu maantee lõigul ringristmikust kuni Selveri ringini, Jõgeva maantee lõigul
Selveri ringist kuni kalmistuni.
Väljaspool Põltsamaa linna jääb tänavavalgustus
põlema osaliselt Puurmani
pargis ja ülejõe majade vahel ning Pisisaare-Põltsamaa kergliiklusteel.
Puurmani alevikus jääb tänavavalgustus põlema Tartu ja Jõgeva maanteel.
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MARI, PAALA JA KALE KATASTRIÜKSUSTE
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE,
AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIK ARUTELU
Põltsamaa Vallavalitsus
teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele
6 ja § 136 lõikele 3 planeeringu avalikust väljapanekust ajavahemikus 10.
kuni 27. juuni 2019 ja avalikust arutelust 4. juulil
2019.
Põltsamaa Vallavalitsuse 20.05.2019 korraldusega
nr 2-3/2019/221 otsustati
Mari, Paala ja Kale katastriüksuste
detailplaneering vastu võtta, suunata
avalikule väljapanekule ja
korraldada avalik arutelu.
Planeeringuala, suurusega 1,9 ha asub Põltsamaa
vallas, Väike-Kamari külas, Mari kinnistu katastriüksusel nr 61601:001:0629,
Paala kinnistu katastriüksusel 61601:001:0628 ja Kale
kinnistu
katastriüksusel
61604:001:1320. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksustele hoonestusalade,
tehnorajatiste ja juurdepääsu planeerimine ning
ehitusõiguse saamine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa jõe ääres, kuid hoonestusalad on väljaspool
jõe
ehituskeeluvööndit.
Juurdepääs Mari ja Paala
kinnistutele on planeeritud Kale kinnistu edelaosa
teemaa kaudu, mille avalikuks kasutamiseks on
sõlmitud notariaalne isikliku kasutusõiguse leping
Põltsamaa Vallavalitsuse

kasuks. Planeeringuga ei
muudeta 1998. aastast kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu
koostaja on GPK Partnerid
planeerija Jane Asper ja planeeringust huvitatud isik
on Eve Sauemägi.
Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku perioodil
(10- 27.06.2019):
Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa
linn, II korrus, tuba nr 207
tööpäevadel kella 9-st kuni
15-ni.
Põltsamaa raamatukogu
lugemissaalis, Veski tn 3,
Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
Põltsamaa valla veebilehe
lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt
1. juulil 2019 paberkandjal
Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti
aadressile: info@poltsamaa.
ee .
Planeeringu avalik arutelu toimub 4. juulil 2019,
algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi tn
9 nõupidamiste saalis.
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa
Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e
käest tel: 776 8567; e-mail:
anti.annus@poltsamaa.ee.

PÕLTSAMAA STAADIONI DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE, AVALIK VÄLJAPANEK
JA AVALIK ARUTELU
Põltsamaa Vallavalitsus
teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg
6 ja § 88 lg 3 planeeringu
vastuvõtmisest, avalikust
väljapanekust ja avalikust
arutelust.
Põltsamaa Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr
1-3/2019/35 võeti vastu
Põltsamaa staadioni detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule.
Planeering
algatati
15.03.2016 Põltsamaa Linnavolikogu poolt ja huviga. Planeeringuala paikneb
Põltsamaa linnas, kinnistu Veski tn 5 maa-alal ja
Kuuse ning Metsa tänava, Uue-Põltsamaa mõisa
pargi ja Pajusi maanteega
piirneval jätkuvalt riigi
omandis oleval maa-alal.
Planeeringuala suurus on
orienteeruvalt 9,8 hektarit.
Planeeringu eesmärgiks on
Põltsamaale kergejõustiku- ja jalgpalliväljaku ning
staadionihoone rajamine.
Planeeringuga määratakse Veski tn 5 kinnistule
täiendav ehitusõigus, juurdepääsuteed, haljastus- ja
parkimispõhimõtted. Planeeringuga muudetakse
19.10.1998 Põltsamaa Linnavolikogu määrusega nr
41 kehtestatud Põltsamaa
linna üldplaneeringut seoses staadioni aluse maa
juhtotstarbe muutmisega
ühiskondlikult kasutatava-

te ehitiste maaks.
Planeeringu koostaja on
OÜ Ruumi Grupp planeerija Laura Andla.
Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku perioodil (20.06- 5.08.2019):
Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa
linn, II- korrus, tuba nr 207
tööpäevadel kella 9-st kuni
15-ni.
Põltsamaa raamatukogu
lugemissaalis, Veski tn 3,
Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
Põltsamaa valla veebilehe
lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu
kohta palume esitada tähtajaks, 7. augustiks 2019
(k.a) paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või
elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee.
Planeeringu avalik arutelu toimub 14. augustil 2019,
algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Viljandi
mnt 3 nõupidamiste saalis.
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa
Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e
käest tel: 776 8567; e-mail:
anti.annus@poltsamaa.ee.
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PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 JA
JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Põltsamaa Vallavalitsus
teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele
6 ja § 136 lõikele 3 planeeringu avalikust väljapanekust ajavahemikus
10. kuni 27. juuni 2019 ja
avalikust arutelust 4. juulil 2019.
Põltsamaa Vallavalitsuse
20.05.2019 korraldusega
nr 2-3/2019/221 otsustati
Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering
vastu võtta, suunata avalikule väljapanekule ja korraldada avalik arutelu. Planeeringuala, suurusega 1,9
ha asub Põltsamaa vallas,
Väike-Kamari külas, Mari
kinnistu katastriüksusel
nr 61601:001:0629, Paala
kinnistu katastriüksusel
61601:001:0628 ja Kale
kinnistu katastriüksusel
61604:001:1320. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksustele hoonestusalade,
tehnorajatiste ja juurdepääsu planeerimine ning
ehitusõiguse saamine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa jõe ääres, kuid hoonestusalad on väljaspool
jõe
ehituskeeluvööndit.
Juurdepääs Mari ja Paala
kinnistutele on planeeritud Kale kinnistu edelaosa
teemaa kaudu, mille avalikuks kasutamiseks on
sõlmitud notariaalne isikliku kasutusõiguse leping
Põltsamaa Vallavalitsuse
kasuks. Planeeringuga ei
muudeta 1998. aastast keh-

tivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu
koostaja on GPK Partnerid
planeerija Jane Asper ja
planeeringust huvitatud
isik on Eve Sauemägi.
Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku perioodil (10- 27.06.2019):
Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa
linn, II korrus, tuba nr 207
tööpäevadel kella 9-st kuni
15-ni.
Põltsamaa raamatukogu
lugemissaalis, Veski tn 3,
Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.
poltsamaa.ee/menetlusesolevad-detailplaneeringud
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt
1. juulil 2019 paberkandjal
Põltsamaa Vallavalitsusele
või elektroonselt e-posti
aadressile:
info@poltsamaa.ee .
Planeeringu avalik arutelu toimub 4. juulil 2019,
algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi
tn 9 nõupidamiste saalis.
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti
Annus´e käest tel: 776
8567; e-mail: anti.annus@
poltsamaa.ee.

Vallavolikogu istungitel
Põltsamaa
Vallavolikogu I koosseisu 23.
erakorraline istung toimus 13. mail Viljandi
mnt 3 saalis. Istungil
osales 15 vallavolikogu
liiget.
Istungi
päevakorras
oli üks punkt: umbusaldusavaldus Põltsamaa
Vallavolikogu esimehele
Andres Väänile.
Volikogu
esimehe
umbusaldamise
poolt
hääletas 7 volikogu liiget, vastu 8 volikogu
liiget ning volikogu esimehe umbusaldamine ei
läinud läbi.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 24. istung
toimus 30. mail Põltsamaa
ühisgümnaasiumi
Lille
õppehoones. Istungil osales 15 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli
13 punkti.
1. Võeti vastu Põltsamaa
valla 2019. aasta 1. lisaeelarve.
2. Muudeti Põltsamaa
Vallavolikogu 22. märtsi
2018 määrust nr 9 „Vallavara valitsemise kord“.
3. Puurmani teenuskeskuse kasutuses oleva bussi
Iveco Daily liisinguleping
lõppeb juunis 2019. Otsustati algatada riigihankemenetlus uue 24-kohalise
bussi kasutusrendile võtmiseks.
4. Muudeti Põltsamaa
Vallavolikogu 31. jaanuari
2019 otsust nr 1-3/2019/4
„Hoonestusõiguse
sead-

mine enampakkumise korras“.
5. Otsustati võõrandada
enampakkumise
korras
järgmised Põltsamaa vallale kuuluvad kinnisasjad:
1) Põltsamaa vallas Vägari
külas Põdra tee 10 kinnistu
(registriosa 6771050, katastritunnus
57301:001:0510,
elamumaa 100%, pindala 3
066 m2), alghind enampakkumisel 420 eurot;
2) Põltsamaa vallas Vägari
külas Aiamaa kinnistu (registriosa 2796635, katastritunnus
57302:002:0293,
maatulundusmaa
100%,
pindala 15 111 m2), alghind
enampakkumisel 310 eurot.
3) Põltsamaa vallas Vitsjärve külas Savi kinnistu
(registriosa 2891435, katastritunnus
61602:001:0158,
elamumaa 100%, pindala 2
712 m2), alghind enampakkumisel 550 eurot.
4) Põltsamaa vallas Mäl-

likvere külas Rästi katastriüksus
(registriosa
261335,
katastritunnus
61605:001:0132,
ärimaa
100%, pindala 19 613 m2),
alghind enampakkumisel
15 100 eurot.
5) Põltsamaa vallas Tapiku külas Tänava kinnistu
(registriosa 6784250, katastritunnus
57301:001:0509,
tootmismaa 100%, pindala
4 105 m2), alghind enampakkumisel 780 eurot.
6) Põltsamaa vallas Lustivere
külas
Lustivere
hooldekodu kinnistu (registriosa 2656035, katastritunnus
61606:001:0186,
ühiskondlike ehitiste maa
100%, pindala 10 743 m2),
koos kehtiva üürilepinguga, alghind enampakkumisel 265 000 eurot.
6. Kehtestati Põltsamaa
linnas Välja tn 4, 7 ja Jõgeva
mnt 1 kinnistute ning lähiala detailplaneering.

7. Võeti vastu Põltsamaa
staadioni detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub ajavahemikus 20. juuni kuni 5.
august Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa Raamatukogus ja Põltsamaa
valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
8. Nõustuti Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldise
maavara
kaevandamise
muudetud loa väljastamisega AS-le Kaltsiit.
9. Otsustati kuni vallavanema ametisse naasmiseni maksta abivallavanem
Karro Külanurmele asendustasu vallavanema asendamise eest 30% ulatuses
vallavanema töötasust.
10. Kinnitati Põltsamaa
valla 2018. konsolideerimisgrupi
majandusaasta
aruanne.
11. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret Nõm-

miksaare
informatsiooni
Põltsamaa valla 2019. aasta
eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
12. Kuulati turundusspetsialist Raivo Suni ülevaadet
turundusspetsialisti tööst.
13. Kuulati abivallavanema Karro Külanurme informatsiooni vallavalitsuse
tegemiste kohta.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 20. juunil.
Istungid on järelvaadatavad volikogu istungite infosüsteemis VOLIS aadressil: www.volis.ee.
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste
ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa
valla veebilehel www.poltsamaa.ee. Vallavolikogu
määrused on avaldatud ka
elektroonses Riigi Teatajas
www.riigiteataja.ee.
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Saame tuttavaks

Põltsamaa vallavalitsuse teenistujate suvepuhkused

Eveli Allik

NB! Puurmani teenuskeskus suletud 8.–21. juulini.
Ametnikud on kollektiivpuhkusel.

Põltsamaa valla lastekaitsespetsialist
EVELI ALLIK
Sünnipäev: 7. november.
Haridus: Tartu Ülikool,
sotsiaaltöö
Senine töökoht:
Esku-Kamari Kool,
rühmaõpetaja. Varem
on töötanud õmbleja ja
klienditeenindajana.
Hobid: kudumine, laulmine ja tantsimine.

Eveli Alliku oma esimesel tööpäeval. Foto: Raivo Suni

On suur rõõm tutvustada meie uut kaaslast.
Juunis alustas Põltsamaa
vallavalitsuses tööd lastekaitsespetsialistina
Eveli Allik. Saame tuttavaks!
Miks otsustasid kandideerida Põltsamaa valla
lastekaitsespetsialistiks?
Lõpetasin 2014. aastal
Tartu ülikooli sotsiaaltöö,
sotsiaalpoliitika
eriala.
Otsustasin
kandideerida
Põltsamaa valla lastekaitsespetsialisti ametikohale,
kuna tundsin, et olen oma
tööelus jõudnud sellisesse
punkti, kus soovisin leida
tööd oma õpitud erialal.
Mind julgustas senine pikaajaline töö lastega.

Palun
räägi
sellest
tööst
veidi
lähemalt.
Olen viimased seitse aastat töötanud Esku-Kamari
koolis: kaks aastat tugiisikuna ja viis aastat rühmaõpetajana. Siinkohal tahan tänada
Esku-Kamari kooli toredaid
ja rõõmsameelseid töökaaslasi ning juhtkonda meeldiva koostöö eest. Olen jälle
kogemuse võrra rikkam.
Millega hakkad oma
uues ametis tegelema?
Oi, neid tööülesandeid
on väga palju ja siinkohal
kõiki üles lugeda ei jõua.
Aga see töö sisuliselt tähendab laste õiguste ja huvide
esindamist, asendushoolduse korraldamist, koostööd
erinevate ametiasutusete ja

organisatsioonidega, tuleb
teha aruandlust ja statistikat.
Mis
arvad,
millised on lastekaitsevaldkonnas Põltsamaa valla
suurimad
väljakutsed?
Minu arvates on hetkel
meie valla suurimaks väljakutseks tagada erivajadustega lastele elukoha lähedal
rehabilitatsiooniteenuste
kättesaadavus ja ennetustööna lastevanemate teadlikkuse tõstmine. Tahan ka omalt
poolt anda sellesse panuse.
Küsitles
RAIVO SUNI

Janne Veski, vallasekretär
Ulvi Pint, vallasekretäri abi
Aldi Alev, jurist
Merlin Miilits, sekretär
Annika Teesaar, personalispetsialist
Ülle Kirsimägi, rahvastikutoimingute
spetsialist
Marelle Mänd, spetsialist
Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja
Annika Kallasmaa, noorsootööspetsialist
Ülle Ottokar, kultuuritööspetsialist
Kristi Klaos, arengu- ja
planeerimisosakonna juhataja
Loreida Küppas, arenguspetsialist
Ain Valu, keskkonnaspetsialist
Anti Annus, planeeringuspetsialist
Raivo Suni, turundusspetsialist
Erko Jäär, IT-juht
Merike Sumla, sotsiaalosakonna juhataja
Tiia Juhkam, sotsiaaltöö peaspetsialist
Karmen Allev, sotsiaaltööspetsialist
Kerli Vasar, sotsiaaltööspetsialist
Jane Ott, lastekaitsespetsialist
Kätlin Kruus, lastekaitsespetsialist
Eveli Allik, lastekaitsespetsialist
Kristel Kumm, eestkostespetsialist
Piret Nõmmiksaar, rahandusosakonna
juhataja
Kaire Koit, raamatupidaja
Kaja Toom, raamatupidaja
Eimi Kaasik, raamatupidaja
Anne Lemvald, raamatupidaja
Elle Kuuse, raamatupidaja
Jana Kuusk, raamatupidaja
Mark Liivamägi, majandusosakonna
juhataja
Aivar Aigro, teedespetsialist
Kersti Viggor, ehitusspetsialist
Margi Ein, ehitusspetsialist
Gerli Reiman, maaspetsialist
Arvo Pennonen, Puurmani teenuskeskuse
juht
Olev Elmend, bussijuht
Villu Sinimets, bussijuht

08.–28.07. ja 19.08.–27.08.
08.–28.07.
25.–28.06. ja 29.07.–18.08.
15.07.–04.08.
08.–21.07. ja 12.08.–02.09.
22.07.–04.08.
05.–11.08.
08.07.–11.08.
08.07.–02.08. ja 26.08.–01.09.
08.07.–18.08.
08.–31.07.
08.–28.07. ja 12.08.–26.08.
08.–21.07. ja 06.–09.08.
08.–21.07.
08.–28.07.
24.06.–16.07. ja 05.08.–16.08.
15.–28.07. ja 19.–23.08.
24.06.–14.07.
08.–21.07.
15.–28.07. ja 19.–26.08.
25.06.–17.07. ja 19.–28.08.
15.–31.07.
17.–21.06.
22.07.–02.08. ja 12.–30.08.
15.–28.07. ja 05.–14.08.
14.–21.06., 08.–21.07. ja 12.–18.08.
01.–21.07. ja 12.–18.08.
17.–24.06., 08.–21.07. ja 19.–26.08.
08.–28.07. ja 12.–26.08.
08.–25.07.
17.–25.06., 15.–28.07. ja 19.–25.08.
05.–19.08.
08.–21.07. ja 19.08.–02.09.
15.07.–04.08.
08.07.–11.08.
15.–31.07. ja 19.–23.08.
25.06.–03.07. ja 08.–31.07.
15.07.–11.08.
08.07.–04.08.

Puurmani piirkond ootab end avastama
28. septembril osaleb
Põltsamaa vald üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev“. See on päev, mis
kutsub inimesi hülgama
suurlinnatulesid ja uurima,
kuidas väljaspool linnamüüre elatakse. Põltsamaa
on otsustanud sel päeval
kilbile tõsta umbes 480 elanikuga Puurmani aleviku.
Sel päeval on Puurmanis toimumas mihklilaat.
Laadaplatsina on esialgu
planeeritud lossipark ja selle lähiümbrus. Huvilised
võivad ennast juba müüjana kirja panna, selleks
saatke kiri märgusõnaga
„Puurmani mihklilaat“ aadressile info@poltsamaa.ee.
Mihklilaadal
soovime
eelkõige näha kauplemas
Puurmani piirkonna, selle
lähiümbruse ja üldse kogu
Põltsamaa valla väiketootjaid, talunikke, kodupere-

naisi ja kõiki teisi huvilisi.
Sügis on ju aeg, mil suurem osa saagist salves ja
hoidisedki purgis. On, millega kaubelda! Me ei pane
kätt ette ka kaugema kandi
kaubasakstele. Üheks laada osaks võiks olla ka ülevallaline laste mihklilaat,
püüame seda mõtet jagada
meie lasteaedades, koolides.
Lisaks laadale on 28.
septembril toimumas inspiratsiooniseminar või kogemustuba, kus oma mõtteid
maalelamisest jagavad inimesed, kes kolinud suurematest keskustest siia. Miks
nad selle sammu astusid,
milliste väljakutsetega on
nad silmitsi seisnud ja mida
soovitaksid nad oma linnakärasse jäänud naabritele?
Maal elamise päev ei
ole mõeldud vaid Tallinna
ja Tartu inimestele. Sama
tähtis või tähtsamgi on

veel see, et põltsamaalastena õpiksime Puurmani
kanti paremini tundma.
Avastamist aitab põnevamaks teha sel päeval
Puurmani alevikus toimuv orienteerumismäng.
See pole mingi võistlus, pigem jalutuskäik.
Jalutuskäigu muudavad
mõnusamaks neli kogukonnakohvikut:
lastekohvik
lasteaias, lossikohvik, eakate kohvik Kama 2 ja raamatukogu pannkoogikohvik.
Lisaks on 28. septembril
avatud Puurmani teenuskeskus, lasteaed Siilipesa,
Puurmani mõisakool ja loss,
raamatukogu ja rahvamaja.
Oma tegemisi tutvustavad Puurmani Eakate Selts,
Puurmani Priitahtlik Päästeselts, Puurmani Käsitööselts
KATI, perearstikeskus, hambaravikabinet ja palju muud.
Ka
mitmed
ettevõt-

Foto: Väino Valdmann, Wikimedia Commons

jad on lubanud sel päeval
oma uksed lahti hoida.
Mõned otsad on veel
lahti, mõned kokkulepped vajavad kinnitamist.

Õige pea oleme valla
kodulehel
avamas
teemalehe,
kuhu
kogu
info
kokku
jookseb.
Üks on kindel – kirjuta

juba täna kalendermärkmikusse,
et
laupäeval,
28. septembril kell 11-16
oled avastamas Puurmani.
PV
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KULTUUR JA VABA AEG
REEDE, 14. JUUNI
Tänavakunsti festival Rural Urban art Jõgevamaa (Kamari küla,
Põltsamaa linn)
2018. aastal alguse saanud tänavakunstifestivalide sari Rural
Urban Art toimub 2019. aastal Jõgevamaal! 14.- 20. juunil luuakse
väikelinnadele suunatud festivali raames seinamaalid Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valdadesse. Festival toimub koostöös Jõgeva
Kodukandi Ühendusega.
LAUPÄEV, 13. JUUNI KELL 10.00
Pajusi masina- ja lõõtsapäev (Pajusi mõis)
Pajusi masina- ja lõõtsapäev toob kokku nii tehnika- kui lõõtsahuvilised üle Eesti. See on hea koht, kus tutvustada oma põllumajandusmasinaid, autosid, mootorrollereid ja -rattaid, aga miks mitte ka
jalgrattaid. Mõisa pargis astuvad üles Eesti lõõtsaklubid, toimuvad
plaadiesitlused ja töötoad.
LAUPÄEV, 22. JUUNI KELL 19.00
Põltsamaa jaanipidu (Põltsamaa lossihoov)
Üles astuvad Pluuto, Marju Länik koos Live ansambliga, 5Miinust
ning Koit Toome Live Band. Erikülalisena Sarah 90ndate ansamblist Code One. Sissepääs avatakse kell 19.00. Programm algab
kell 20.00. Pilet 15 EUR, pensionäridele ja 11-12-aastastele lastele
10 EUR. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

PÜHAPÄEV, 30. JUUNI
Põltsamaa linn 93 (Põltsamaa sillad)
Põltsamaa linn tähistab 93. sünnipäeva suurejoonelise sildade
päevaga.
Roosisaarel kontsert Freddy Tomingas ja Põltsamaa Muusikud.
ESMASPÄEV, 1. JUULI KELL 11.00
Ruumeks: ruumieksperiment Põltsamaal
Kaheks nädalaks muutub Roosisaar katselavaks, kus proovitakse
teha senisest midagi teisiti. Toimuvad kontserdid, töötoad. Avatud
on õueraamatukogu ja pop-up kohvik. Ruumeks toob 12. juulil
Põltsamaale Mari Kalkuni ja muutub 14. juulil Põltsamaa XXIV
lossipäevade tegevuspaigaks. Rohkem infot leiab Põltsamaa valla
kodulehel www.poltsamaa.ee

Põltsamaa valla kultuuri- ja spordisündmuste infot leiab
Kultuurikavast (kultuurikava.ee).
Kutsume kõiki korraldajaid sisestama oma infot sinna, nii jõuab
teave valla kodulehele, vallalehte ja laiemalt avalikkuseni.

KOOLIDE LÕPUAKTUSED
Aktused koolides, kus on 4. ja 6. klassi
lõpetajad (koolis rohkem klasse pole):
Pisisaare Algkool 9. juuni kell 12.00
Aidu Lasteaed-Algkool 10. juuni kell 14.00
Esku-Kamari Kool 8. juuni kell 12.00

Põhikoolide ja gümnaasiumi lõpuaktused:
Puurmani Mõisakool 21. juuni kell 16.00
Lustivere Põhikool 21. juuni kell 17.30
Adavere Põhikool 13. juuni kell 18.00
Põltsamaa ÜG põhikool 20. juuni
kell 14.00
Põltsamaa ÜG gümnaasium 21. juuni
kell 14.00

*Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest vastutab
ürituse korraldaja.

Eakate kevadine jalutuskäik ja grillipidu

PÜHAPÄEV, 23. JUUNI KELL 10.45
Jaanipäev Puurmanis (Puurmani mõisa park)
Kell 10.45 mälestusminutid Kursi ausamba juures, Kuperjanovi
kõne, tule asetamine. 11.10 Puurmani lossi ees isetegevuslaste
kontsert. 12.00 kalmistupüha Kursi kalmistul. 16.00 staadionil
jalgpallimatš poissmehed vs naistemehed. 21.00 lossi pargis
lõbusad võistlused suurtele ja väikestele; köievedu. 22.00 tule
süütamine. Tantsuks mängib ans QVALDA. Kohal puhvet.
PÜHAPÄEV, 23. JUUNI
Jaanipäev Pajusis
Jaanipäevased sündmused algavad Laulupeo tule vastuvõtuga Sulustveres. Teekond kulgeb läbi Kalana, Loopre ja Pisisaare Pajusisse. Pajusi rahvas annab üle tule Adavere rahvale. Kogu teekonda
tasub tulla jälgima ja kaasa kulgema. Pajusis saab oma tõrvikuga
tuld võtta koduste jaanitulede süütamiseks. Pajusi pargis süütame
tule kell 21.00. Enne seda saab sportlikult meelt lahutada, tegevusi
jagub nii suurtele kui väikestele. Tantsule kutsuvad muusikud ja DJ
alates kella 20st.
PÜHAPÄEV, 23. JUUNI KELL 18.10
XXVII Laulu- ja XX tantsupeo “MInu arm” tuli Põltsamaal
Kell 18.10 Võhmanõmmes K.A. Hermanni sünnikohas tule tervitamine ja esinemised. 18.50 Põltsamaa linna pargis K.A. Hermanni
mälestussamba juures kõlavad K. A. Hermanni laulud ja pillilood.
19.20 mälestushetk Põltsamaa Vabadussõja ausamba juures.
20.00 Uue Põltsamaa Mõisa juures Simman, esinevad Põltsamaa
valla rahvatantsijad ja tantsuks ans. Justament.

29. mai lõuna ajal kogunesid Puurmani Eakate
Seltsi
liikmed,
et teha üks väike väljasõit
Laasme
külla.
Buss viis meid alevi
keskusest Jõe tallu, mis
asub Kaave jõe ääres.
Alevist eemal elavad mitmed meie seltsi liikmed.
Loosi tahtel külastasime seekord Maire kodu.
Ilmataadiga saime kenasti
kokkuleppele.
Algu ta küll veidi tõrkus
ja saatis taevasse pilvi,
kuid pärastpoole muutus ilm lausa päikseliseks.
Maire rääkis mõne sõnaga oma kodu ajaloost.
Tema pere on selles majas elanud juba 34 aastat.
Üritusele oli tulnud 23
inimest, twwegemist jagus kõigile. Kes jalutas
jõe ääres, kes tegi grillahjule tule. Osa valmistas
salatit. Rein mängis akor-

dionit. Varsti oli tunda
mõnusat grillvorstilõhna.
See lõhn meelitas grillipeole ka naabrite kassi,
kes asus kohe sõprussidemeid looma. Nägime jõel
ka pardipere toimetusi.
Meie peole oli Ulla küpsetanud
koogi. Kooki
süües ja kohvi juues arutasime seltsi edaspidiseid plaane. Mõnus oli ka
vanu aegu meenutada.
Eakohase lõunase üritusega jäid osalejad rahule
ja otsustati veel selliseid
mõnusaid külaskäike korraldada, et siis jälle oma
koduste tegemiste ja toimetuste juurde naasta.
MAIRE NOORMÄGI
Puurmani Eakate Seltsi
esinaine

LAUPÄEV, 29. JUUNI KELL 8.00
Põltsamaa VII Jõemaraton (Põltsamaa jõgi)
Põltsamaa Jõemaraton on mõeldud nii harrastajatele kui tõsisematele sportlastele. Maratonil on avatud 2 distantsi: pikk distants
algab Ao paisjärve juurest, lühem distants Rutikverest. Mõlemad
distantsid finišeeruvad Põltsamaal. Võistlejad võivad teekonna
läbida kanuu, kajaki, paadi või mistahes muu veealusega, millel
pole mootorit.

Lahkusid meie seast
Sündinud Põltsamaa vallas

LAUPÄEV, 29. JUUNI KELL 19.00
Väelaulude õhtu “Meestevägi Naistesaarel” (Naistesaar,
Põltsamaa)
Kaks meestelaulu ansamblit annavad kontserdi Põltsamaal
Naistesaarel. Esinejateks on Eesti arhailine meestelaulu ansambel
Lüü-Türr ja Gruusia meeste ansambel „Bedinera“. Mõnusa olemise
tagab lisaks Loodusele ja sumedale suveõhtule, elus lõkketuli ja
meespere poolt korraldatud kohvik. Sündmus toimub vabas õhus,
suure vihma korral lähedal asuvas Uue-Põltsamaa Mõisa hoones.

Põltsamaa Vallaleht

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine leht ilmub 14. augustil.

SASKIA SÄLIK
ANDREAS PULVER
LORETE VILLMANN
MADLI TÕNNIS
MARTTI ÕUN
TEELE KIVIMETS
ARMIN LILLEMÄGI

Toimetaja: Raivo Suni
Tel: 5648 0215
E-mail: raivo.suni@poltsamaa.ee
Korrektuur: Helbe Pung

ENDEL MAIKALU 23.04.1922 - 03.05.2019
MILVI JUNTS
11.03.1935 - 07.05.2019
KAI PUNGA
02.06.1936 - 08.05.2019
LINDA PÄRISMAA 09.02.1928 - 09.05.2019
LEO MÖLDER
20.12.1932 - 10.05.2019
SILVI-ILONA LIIV 18.12.1933 - 11.05.2019
MILVI VÄLJARU
31.07.1939 - 14.05.2019
TIIT PRUULI
12.09.1957 - 20.05.2019
META LIBE
07.03.1926 - 20.05.2019
EVI-MARE HÕIM 17.10.1937 - 20.05.2019
ANTS VALDMANN 03.10.1938 - 23.05.2019
MAIE NAHKSEPP 04.01.1944 - 23.05.2019
GENNADI PISUKOV 16.09.1937 - 24.05.2019
VOLLI SAARELA
14.04.1942 - 31.05.2019
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