Põltsamaa Vallaleht
Esita kandidaat Jõgevamaa aasta
ema 2019 konkursile!

Põltsamaa kingib
maailmale inimlipu
Tähistamaks Eesti lipu
135. sünnipäeva, kutsub
Põltsamaa vald kõiki huvilisi 3. juuni õhtul Põltsamaale, et moodustada
siin üheskoos inimestest
hiiglaslik sinimustvalge.
“Põltsamaalastena oleme
uhked, et esimene Eesti
lipp õmmeldi 1884. aastal
just siin,” ütles Põltsamaa
abivallavanem Karro Külanurm. “Soovime seda
tähtpäeva tähistada millegi erakordse ja suurejoonelisega.”
Näiteks tuhande inimesega on võimalik luua umbes
100 meetri pikkune lipp.

Inimlipp
moodustatakse Pajusi mnt sõiduteele
3. juunil kell 20.00 ja seda
pildistatakse droonilt.
“Palume tulijail riietuda
sinisesse, musta või valgesse. Kohapeal on plaanis sarnased värvid kokku
viia,” ütles sündmuse peakorraldaja, Põltsamaa kultuurikeskuse direktor Janne Karu. “Kel ei ole mingil
põhjusel võimalik õigetes
toonides tulla, saavad kohapeal osta sinise, musta
või valge vihmakeebi.”
Pildistamise järel minnakse rongkäigus muusikakooli juurde Beerman-

ni lipuväljakule ja endise
Põltsamaa kihelkonnakooli juurde. Mõlemad paigad
on esimese lipu õmblemise
seisukohalt märgilise tähendusega - esimesest osteti kangas, teises õmmeldi
see kokku.
Eesti lipu sünnipäev
kulmineerub kontserdiga
Põltsamaa kultuurikeskuse juures, kus isamaaliste
ja rahvalike lauludega astuvad üles Ivo Linna, Antti
Kammiste ja Tõnis Mägi.
Päikeseloojangul on kavas
anda üle sümboolne lipp
Otepääle, kus esimene trikoloor õnnistati.

Põltsamaa vald aitab kohandada puuetega inimeste
kodusid nende vajadustele vastavaks
Põltsamaa vald aitab kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.
Põltsamaa vallavalitsus
soovib esitada riigile projektitaotluse, et kohandada
puuetega inimeste kodusid
nende vajadustele vastavaks . Projekti esitamiseks
on vallavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid.
Toetust saab taotleda puudega inimese erivajadusest
tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas:
•
liikuvusega seotud

toimingute (püsti, pikali ja
istuma saamine, treppidest
üles ja alla liikumine, ustest
ja väravatest sisse ja välja
liikumine) parandamiseks,
sh eluruumi sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone
ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
•
hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
•
köögitoimingute
(toiduvalmistamine,
söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte,
ventilatsiooni, valgustuse

jms juhtimisautomaatika
ning suitsu- ja vinguandurite paigaldamist.
Esitatud taotlused on aluseks taotlemaks Põltsamaa
vallavalitsuse poolt toetust
Euroopa Liidu tõukefondi
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” taotlusvoorust.
Lisainformatsioon ja taotlusvorm on leitavad aadressil www.poltsamaa.ee.
Vallavalitsus ootab taotlusi
kodude kohandamiste soovidega hiljemalt 30. aprilliks 2019.

Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskus kuulutas välja Jõgevamaa aasta
ema 2019 konkursi. Sellega seoses kutsub Põltsamaa Vallavalitsus kõiki
üles esitama Põltsamaa
vallast kandidaate aasta
ema konkursile.
Info kandidaadi kohta
palun esitada kirjalikult
ja (digi)allkirjastatult Põltsamaa Vallavalitsusele 29.
aprilliks e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või
postiaadressile Lossi tn 9,
Põltsamaa linn märgusõnaga „Aasta ema 2019”.
Aasta ema aunimetuse
konkursile esitatakse ema,
kelle tegevus kodus, tööl
ja ühiskondlikus elus on
eeskujuks ning kelle peres
kasvab või on üles kasvanud vähemalt üks laps.

Kandidaat peab olema
Eesti Vabariigi kodanik,
kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Jõgeva
maakond.
Kandidaadi esitamiseks
tuleb märkida autasustamiseks esitatava isiku
nimi ja kontaktandmed,
aunimetuse andmise põhjendus ning taotluse esitamise kuupäev ja taotluse
esitaja nimi ja allkiri.
Iga kohalik omavalitsus
selgitab välja ja esitab kaks
kuni neli kandidaati aasta
ema konkursile.
Jõgevamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse
nõukogu otsustab aasta ema
aunimetuse saaja. Aasta
ema aunimetus antakse
üle maikuu teisel reedel
pidulikul aasta ema vastuvõtul.

Heakorrakuu kestab 12. maini
Põltsamaa
linnas,
Puurmani, Kamari ja
Adavere alevikus ning
tiheasustusaladel on heakorrakuul lubatud kuivade okste ja lehtede põletamine kooskõlastatult
kinnistu ning puhastusala naabritega.
Hajaasustusalal on kuivade okste ja lehtede põletamine lubatud tuulevaikse ilmaga aasta ringi (v.a
tuletegemise
keeluajal).
Tuletegemine ei tohi häirida naabreid ja tuletegemise koht peab paiknema
ohutul kaugusel mistahes
ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.
Märga kulu, lehti ja sammalt põletada ei tohi. Märg
hunnik võib tossata tunde
ning häirida naabreid ja
külalisi. Samuti levitab see
ümbruskonnas toksilist ja
kirbehaisuga suitsu.
Puulehtedest ja kuluheinast, sh ka märjast, vabanemiseks pakub Põltsamaa vallavalitsus koostöös
AS-iga Epler & Lorenz ja
Kuningamäe
suusamäe
ehitaja OÜga Põltsamaa

Greid välja ka keskkonnasõbralikuma lahenduse.
Põltsamaa jäätmejaamas
võetakse
heakorrakuul
elanikelt TASUTA vastu puulehti ning riisutud
kulu. Kui puulehed ja
kulu tuuakse kilekotis,
tuleb kilekott eemaldada
ning paigutada kilepakendi konteinerisse. Puulehtede ning riisutud kulu
hulgas EI TOHI olla oksi,
kive, puukoort, plasti, jm
inimtekkelisi esemeid.
Koostöös OÜ-ga Põltsamaa Greid korraldatakse Põltsamaa linnas ja
vajaduse korral alevikes
heakorrakuu lõpus haljastusjäätmete kogumisringid, millest antakse teada
eraldi. Võetakse vastu ka
puuoksi, kuid need tuleb
koguda eraldi lehtedest.
Lisaks paigaldame heakorrakuul kalmistu lähistele nn multiliftkastid
puulehtede ja muu kalmistul tekkiva taimse jäätme kogumiseks. Palume
sinna muid jäätmeid mitte
panna.
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Kaasava eelarve
hääletus
Anna oma hääl kaasava
eelarve hääletusel!
28. aprillini on kõigil
võimalik anda oma hääl
Põltsamaa valla kaasava
eelarve ettepanekute poolt.
Hääletada saab 17 ettepaneku poolt, millega saab
tutvuda Põltsamaa valla
kodulehel või infosüsteemis VOLIS.
Elektrooniliselt saab hääletada VOLISes. Selleks tuleb minna Põltsamaa valla
alamlehele (loendis „Omavalitsuste valik“) ja klikkida menüüribal olevale
lingile „Osale“. Hääletuskeskkonda sisenemiseks
tuleb kasutada ID-kaarti
või mobiil-IDd.
Hääletada on võimalik ka
Põltsamaa valla kantseleis
(Lossi 9 või Viljandi mnt 3),
Puurmani teenuskeskuses
või Põltsamaa raamatukogus. Hääletamiseks tuleb
kaasa võtta isikut tõendav
dokument.
PV

Hajaasustuse
programm avatud
Hajaasustuse programmi
taotlusi võetakse vastu 13.
maini.
Hajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused,
aidates
seeläbi kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Pwwwrogrammi taotlusvoor kestab 13. maini 2019.
Programmiga toetatakse
hajaasustuse
piirkonnas
veevarustussüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist või uuendamist.
Minimaalne omaosalus
on 33% ning maksimaalne
toetus koos eelneva 5 aastaga on kuni 6500 eurot.
Vaata lähemalt
www.poltsamaa.ee
PV
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Volikogu istungil
Põltsamaa vallavolikogu
21. istung toimus 16. aprillil Aidu lasteaia-algkooli
saalis, osales 20 vallavolikogu liiget ja päevakorras
oli 13 punkti.
1. Muudeti Põltsamaa valla
Päevakeskuse põhimäärust.
2. Kinnitati Põltsamaa Varahalduse OÜ põhikirja uus
redaktsioon.
3. Muudeti Põltsamaa valla
ametiasutuse palgajuhendit.
4.
Otsustati
koormata Elektrilevi OÜ kasuks
Põltsamaa valla munitsipaalomandis oleva üldkasutatava maa sihtotstarbega Lageda kinnistut
(registriosa nr 7057650, katastritunnus 57301:001:0519)
isikliku kasutusõigusega.
Koormatava maa-ala pindala on 150 m2.
5. Otsustati koormata Põltsamaa Vallavara OÜ kasuks
Põltsamaa valla munitsipaalomandis olevat Lossi
tänava kinnistut isikliku kasutusõigusega. Koormatava
maa-ala pindala on 521,5 m2.
6. Otsustati koormata tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
Kalana külas asuvaid Põltsamaa valla munitsipaalomandis olevaid maa-alasid:
1) Kalana parkla kinnistu,
koormatava maa-ala pindala on 19 m2;
2) Vallamaja kinnistu,
koormatava maa-ala pindala on 10 m2.
7. Tunnistati osaliselt kehtetuks Põltsamaa vallavolikogu 23. detsembri 2002
otsus nr 21 “Vaba maa erastajate nimekirja kinnitamine“.

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 20. istung
toimus 21. märtsil lasteaia MARI saalis. Istungil
osales 21 volikogu liiget.
Istungi päevakorras oli 12
punkti.
1.
Kuulati maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhi Janar
Taali ja ehitusosakonna juhataja asetäitja Tiit Vungi
ettekannet Tallinn –Tartu
maantee Põltsamaa ümbersõidu arenduse kohta.
2.
Kehtestati Põltsamaa kultuurikeskuse uus
põhimäärus.
3.
Kiideti
heaks
Jõgevamaa arengustrateegia
2035+.
4.
Kiideti heaks Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2019–2022.
5.
Muudeti huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda.
6.
Lõpetati endistele
Eeriku talu maadele koostatud detailplaneering.
7.
Lõpetati Puurmani

8. Otsustati võõrandada
korteri üürnikule otsustuskorras Põltsamaa vallale
kuuluv valitsemise otstarbeks mittevajalik korteriomand Lossi tn 43-2 hinnaga 689,77 eurot.
9. Otsustati võõrandada
korteri üürnikule otsustuskorras Põltsamaa vallale
kuuluv valitsemise otstarbeks mittevajalik korteriomand Lossi tn 43-4 hinnaga 554,61 eurot.
10. Otsustati võõrandada
korteri üürnikule otsustuskorras Põltsamaa vallale
kuuluv valitsemise otstarbeks mittevajalik korteriomand Lossi tn 43-6 hinnaga 1 032,32 eurot.
11. Otsustati määrata Põltsamaa valla uue energiatõhusate hooldekodu teenusüksuste (2 teenusüksust)
arendajaks, avatud taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste
hoonete
energiatõhusaks
muutmine ja hoolekandeasutuste energiatõhusate
hoonete rajamine“ toetuse
taotlejaks ja positiivse rahastusotsuse korral hilisemaks
arendajaks SA Põltsamaa
Tervis.
12. Otsustati alustada Põltsamaa linna lasteaia Tõruke
asemele 170-kohalise uue
lasteaia ehitust ettevalmistavate tegevustega Lembitu
tn 1.
13. Kuulati abivallavanem
Karro Külanurme informatsiooni vallavalitsuse tegemiste kohta.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 2. mail.

tehnopargi
detailplaneering.
8.
Tunnistati osaliselt
kehtetuks Põltsamaa jõe,
Silla tänava, Tartu maantee
ja Kingu tänava vahelise ala
detailplaneering.
9.
Vallavolikogu hariduskomisjoni esimeheks
valiti Eve Miljand ja aseesimeheks Reet Alev.
10.
Kinnitati vallavolikogu
hariduskomisjoni
koosseis: esimees Eve Miljand, aseesimees Reet Alev,
liikmed Merle Karuks, Erika
Sari, Annika Kreitsman, Sigrid Saar ja Heidi Paabort.
11.
Kuulati
abivallavanem Karro Külanurme
ettekannet väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse võimalustest Põltsamaa
vallas.
12.
Kuulati abivallavanem Karro Külanurme informatsiooni vallavalitsuse
tegemiste kohta.
Istung on järelvaadatav
volikogu istungite infosüsteemis VOLIS aadressil:
www.volis.ee.
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Väikesed lapsed, väikesed mured
“Olen ise väike, kuid mu
jõud on suur,” laulis Aatomik multiﬁlmis, mida vanavanemad ehk mäletavad
ning mõned lapsevanemadki on ju näinud Eesti Filmi
kullafondist. Väikese lapse
arenguga on sarnane lugu.
Kui laps sünnib, siis tema
vajadused on lihtsad, kuid
nende eest hoolitsemine
määrava tähtsusega. Veelgi
enam, tänaseks on teaduslikult tõestatud, et alus lapse
tervisele ja heaolule pannakse juba lapseootuse ajal ning
hilisemaid terviseprobleeme
osatakse seostada riskidega,
mis ilmnesid raseduse või
esimeste eluaastate jooksul.
Seega, investeerimine lapse
esimestesse eluaastasse tasub end kuhjaga ära ja loob
head eeldused tulevikus hästi hakkama saada.
Mida siis lapsed vajavad?
Beebi vajab turvatunnet ehk
tunnetust, et tema vanem on
tema jaoks kogu aeg olemas.
Kui on nälg, külm või muul
põhjusel ebamugav, siis
kuskil lähedal on täiskasvanu, keda saab usaldada, kes
mõistab beebi nuttu ja oskab pakkuda lohutust. Seega, lapsevanema teadlikkus
lapse vajadustest ja oskused
vajadustele reageerida, on
tähtsad, et temast kasvaks
harmooniline ja terve inimene.
Huvi ja vajadus lapsega
seotud küsimuste osas tekib
koos lapseootusega, pereks
kasvamisega.
Lapsevanemaks kasvamine kestab
sama kaua kui lapse suureks
kasvamine. Igas arenguetapis on oma rõõmud ja ülla-

Foto: wikimedia.org

tused, millega tuleb kohaneda ja õppida toime tulema.
Eriti palju avastamisrõõmu
pakub esimese lapse sünd.
Järgmistel kordadel on juba
kindlam, kuid sageli on lapsed erinevad ja ka lapsevanemal tuleb hakkama saada
uute olukordadega.
Siin saabki lapsevanematele ja miks mitte ka vanavanematele toetust, nõu
ja rõõmu jagada SA Lapse
Heaolu Arengukeskuse eestvedamisel Põltsamaa vallas
loodav keskus peredele ehk
“perepesa”. Perepesa Põltsamaal avatakse septembris
Põltsamaa
päevakeskuses
aadressil Lossi 47, Põltsamaa linn. Perepesa eesmärgiks on pakkuda valla väikelastega peredele mõnusat
kooskäimise, suhtlemise ja

Pindalatoetus
2. mail alustab PRIA
pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja
loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu.
Taotlemine toimub ainult
elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.
Toetusi on kokku ligi
paarkümmend. Üleminekutoetuste eelarve 2019.
aastal esitatavate taotluste
jaoks on 4 542 703 eurot
ning maaelu arengukava
pindala- ja loomapõhiste
toetuste jaoks 59 000 000
eurot.
Taotlusi saab e-PRIAs
esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17.
juunini, aga sel juhul vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud tööpäeva kohta.
Vaata lähemalt www.
pria.ee

Kõigil taotlejatel palume
tutvuda soovitud toetuste
saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas
nõuete täitmine on teile
jõukohane.
Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on
kohustuslikud
kõigile
peale üleminekutoetuste
taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuse saamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määruste ja EL
määrustega.
PRIA veebilehele koostame iga meetme kohta kokkuvõtlikud
tutvustused
ning põhjalikud juhendid
„Abiks taotlejale“.

lapse kasvatamisega seotud
info saamise kohta. See on
koht, kus jagada teiste lapsevanematega
kogemusi,
rõõme ja muresid ning saada
asjatundlikku nõu oma ala
spetsialistidelt.
Perepesas
saab olema mängutuba ja on
korraldatud lastehoid selleks
ajaks kui vanemad on loengus või arutavad spetsialistidega, kuidas lastega paremini toime tulla.
Perepesas töötavad spetsialistid tegelevad peredega
eraviisiliselt või teabepäevi
ja koolitusi läbi viies. Loengute teemade hulka kuuluvad lapse tervis, füüsiline
ja vaimne areng, peresuhted ning selle mõju lastele.
Luuakse
psühholoogilise
nõustamise võimalus juhtudeks, kui perel tekib vajadus

professionaalsele abile. Igas
peres on aeg-ajalt väljakutseid, millest ülesaamiseks
on oluline kui keegi suunab
või toetab lahenduste leidmisel. Õigeaegse ja asjaliku
abi saamine säästab kõiki:
vanemaid muretsemast, lapsi kannatamast, spetsialiste
pead vangutamast, et miks
nii hilja …
Arvo
Pärt
on
ühes
oma mõtiskluses öelnud:
“Maailmas on armastuse
defitsiit. Alles siis võib midagi muutuda, kui me oleme võimelised ütlema – ja
mitte ainult ütlema, vaid ka
tundma –, et sinu laps on ka
minu laps ja minu laps on ka
sinu laps.” Meie nägemus
loodavast perepesast kannab sama tunnetust. Oleme
ühiskonnana üks tervik ning
meie kõigi heaolu sõltub iga
üksiku lapse, iga üksiku pere
heaolust.
Me soovime ja loodame, et
perepesa liidab kokku kohaliku kogukonna – lapsed ja
pered, hoolivad ja märkavad
inimesed lähikonnast, kohalikud ettevõtjad, omavalitsuse jt head partnerid.
Soovime ühiselt tegutsedes
luua inimliku näo ja professionaalse sisuga keskuse,
kus nii lapsed kui ka nende
vanemad ja hooldajad tunnevad, et nad on oodatud ja
hoitud.
Kohtumiseni perepesas!

PÕLTSAMAA
VALLAVALITSUS
SA LAPSE HEAOLU
ARENGUKESKUS

Detailplaneering
Põltsamaa
Vallavalitsus
teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5,
et Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr
1-3/2019/17 on tunnistatud
osaliselt kehtetuks Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu
maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneering.
Planeering kehtestati Põltsamaa
Linnavolikogu
22.08.2005 otsusega nr 136,
mille tulemusena määrati
25 ha suurusega planeeringualal maakasutuse- ja hoonestustingimused
Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu
maantee ja Kingu tänava vahelisel alal Põltsamaa linnas.
Planeeringu huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. Käesoleval ajal on kavandamisel planeeringuala
koosseisu kuuluva jätkuvalt
riigiomandis Kördiööbiku
pargi munitsipaalomandis-

se taotlemine. Kördiööbiku
park on kaitsealune park,
mille staatus on planeeritud
lõpetada koostöös Keskkonnaametiga.
Planeeringu
koosseisus
moodustatud
kruntide
POS 13 ja POS 16 piirid on
ebaloogilised, ei vasta ajas
muutunud vajadustele ja
planeeringulahendus
on
ellu viimata – nendel kruntidel muudetakse planeering
kehtetuks. Sellele alale moodustatakse uued, tänapäeva
vajadusi arvestavad katastriüksused.
Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega ja 2005. aastal kehtestatud
planeeringuga saab tutvuda
Põltsamaa valla veebilehel:
www.poltsamaa.ee/kehtestatud-detailplaneeringud
või Põltsamaa vallavalitsuses, Lossi tn 9.
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Saame tuttavaks

Jaak Kask

Nimi: Jaak Kask

Põltsamaa Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees
leda. Üpris hästi ja lühidalt
on peamised teemad formuleeritud Põltsamaa valla
arengukavas, mis on meie
ühine suunanäitaja järgnevateks aastateks.

Foto: erakogu

Põltsamaa vallavolikogu
praegune koosseis on olnud ametis umbes poolteist
aastat. Kuidas on läinud?
Aeg läheb kiirelt. Volikogu
töölauale on jõudnud palju eelnõusid, mis on seotud
ühinenud omavalitsuse erinevate õigusaktide ja kordade ühtlustamisega. Vormilistest küsimustest palju
olulisemad on siiski sisuli-

sed küsimused, mis on volikogu arutada/otsustada.
Kuidas vananeva ja kahaneva rahvastikuga valda efektiivselt majandada? Kuidas
muuta valda inim- ja ettevõtjasõbralikumaks? Milline
on ühinenud omavalitsuse
optimaalne haridusvõrk jne.
Neid teemasid on palju, millega volikogul on tulnud ja
tuleb järk-järgult edasi tege-

Milline on Teie hinnangul tööõhkkond ja koostöövaim tänases volikogus?
Varemast on mul 4 aastat
kogemust Puurmani vallavolikogust. Väikses volikogus (11 liiget) tundsid kõik
kõiki ja meeskkonnatunne
oli kohe algusest suurem.
Uues ja suuremas volikogus
on loogiline, et alguses õpitakse üksteist tundma. Ka
volikogu töömaneerid on pisut erinevad, see vajas harjumist. Suurem osa volikogu
tööst tehakse ära komisjonides. Minu hinnangul on
volikogu töö hästi juhitud
ja koostöö vallavalitsusega
hea. Kindlasti saab volikogu tööd veel parandada, aga
nagu mainisin, siis inimesed
õpivad üksteist paremini
tundma ja muutuvad avatumaks. Lõpuks ajame ju kõik
ühte asja, et elu vallas ja valla inimestel oleks parem.
Mida peate oma suurimaks õnnestumiseks ja töövõiduks volikogus?

Ma ei ole kunagi suur töövõitudega kiitleja olnud.
Kindlasti on hea meel selle
üle, et valminud arengukava on suhteliselt kompaktne ja lugejasõbralik. Olen
omalt poolt püüdnud seista
selle eest, et ülemäärast bürokraatiat inimestele ega ettevõtjatele juurde ei tekiks.
Loodan, et see on õnnestunud. Seda joont püüan ka
edaspidi hoida.
Nimetage kolm kõige olulisemat teemat, millega see
volikogu koosseis peaks
kindlasti lähima paari aasta
jooksul tegelema?
Kindlasti on vaja leida
lahendus Põltsamaa lasteaedade teemale. Tegelikult
kogu haridusvõrk vajab
üle vaatamist. Esmased
andmed näitavad, et pinda
õpilase kohta ja ka ülalpidamiskulud on kooliti väga
erinevad. Palju räägitakse
suurtest investeeringutest,
aga selle kõige kõrval peaks
olulist tähelepanu pöörama
ka valla üldisele heakorrale
ja ilmele, samuti positiivse
kuvandi loomisele. On ju
Põltsamaal väärikas ajalugu
ja väärikad ettevõtted, mille
kaudu on võimalik piirkonda turundada. Just üldmul-

Sünnikuupäev:
02.08.1983
jet on võimalik parandada
ka väiksema rahaga.
Kui nüüd tõusta tänasest
päevast kõrgemale, siis milline võiks olla Teie unistuste Põltsamaa näiteks 20 aasta pärast?
Ma ei ole suurem asi unistaja, aga arengukava seminaride raames läksid ka
minu mõtted hooga lendama. 20 a perspektiivis võiks
Põltsamaa olla mõnus KeskEesti vald, millel on tugev
keskus ja head ühendused
väiksemate asulatega. Seda
nii ühistranspordi kui kergliiklusteede võrgustiku näol.
Inimestel on siin tööd ja väliskülalisel on põhjust tulla
Põltsamaa valda vähemalt
kaheks päevaks, mitte kaheks tunniks. Kui lähitulevikus realiseeruvad suured
projektid, nagu nt Kamari
veekeskus ja Kosmopark, tuleb see kogu piirkonnale kasuks. Usun, et just tänu heale geograafilisele asukohale
ja teotahtelistele inimestele
on Põltsamaa vallal potentsiaali olla Eesti kontekstis
keskmisest paremini esil.
Küsitles
RAIVO SUNI

Haridus: Olen lõpetanud Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise
õppekava, spetsialiseerumisega kalakasvatuse erialale
Amet: Praegu töötan
Tartu Ülikoolis
eurotoetuste projektide koordinaatorina.
Peamiselt on minu
hallata teaduse ja
kõrghariduse investeeringuprojektid.
Eurotoetuste vallas
olen toimetanud juba
10 aastat. Loodetavasti
saan selle kogemusega
ka vallale kasulik olla.
Hobid: Suurimaks
hobiks on kalastamine
ja ise püütud kalast
roogade valmistamine.
Et vaimu virgena hoida, tegelen vabal ajal
tervisespordiga (rattasõit, rulluisutamine,
sõudmine). Samas olen
ka suur tugitoolisportlane. Kindlasti ei ütle
ei heale raamatule,
filmile või kontserdielamusele.

Detailplaneeringute lõpetamised
Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2 teatame järgmiste Põltsamaa
valla planeeringute lõpetamisest:
1. Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr
1-3/2019/15 on lõpetatud
Laasme küla endistele Eeriku talu maadele detailplaneeringu
koostamine
ja tunnistatud kehtetuks
18.12.2008 Puurmani Vallavolikogu otsus nr 51.
Puurmani
Vallavolikogu kehtestas 18.12.2008
otsusega nr 51 Endistele
Eeriku talu maadele koostatud
detailplaneeringu.
Planeeringuala, suurusega
19 ha, paiknes reformimata
riigimaal, kuhu planeeriti
45 väikeelamumaa krunti,
juurdepääsud kruntidele,
tehnovõrgud,
veehaare,
vee- ja reoveetorustikud
ning tänavavalgustus. Kehtestatud detailplaneering
esitati Jõgeva Maavalitsusele järelvalvesse, kuid
selgus, et seda ei ole tehtud
õigeaegselt ja seega rikuti kehtivaid õigusnorme.
Puurmani Vallavalitsusele
tehti ettepanek, tunnistada
planeeringu kehtestamise

otsus kehtetuks ja esitada
planeering uuesti, kuid
seda ei tehtud. Järelevalve
heakskiitu saamata planeering on õigustühine.
Põltsamaa
Vallavalitsus,
vallavolikogu komisjonid
hindasid planeeringumenetluse jätkamise vajadust
ning arvati, et Puurmanis
ei ole enam sellise planeeringu vajadust ja planeeringu menetlemine tuleb
lõpetada.
2. Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr
1-3/2019/16 on lõpetatud
Kirikuvalla külas, Puurmani tehnopargi detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks 18.12.2008
Puurmani Vallavolikogu
otsus nr 50.
Puurmani Vallavolikogu
kehtestas 18.12.2008 otsusega nr 50 Puurmani tehnopargi detailplaneeringu.
Planeeringuala suurusega
27 hektarit paiknes reformimata riigimaal, kuhu
planeeriti 32 tootmismaa
krunti, juurdepääs kruntidele, tehnovõrgud, veehaare, vee- ja reoveetorustik ning tänavavalgustus.
Kehtestatud detailplanee-

ring esitati Jõgeva Maavalitsusele järelvalvesse, kuid
selgus, et seda ei tehtud
õigeks ajaks ja seega rikuti kehtivaid õigusnorme.
Puurmani Vallavalitsusele
tehti ettepanek tunnistada
planeeringu kehtestamise
otsus kehtetuks ja esitada
planeering uuesti, kuid
seda ei tehtud. Järelevalve
heakskiitu saamata planeering on õigustühine.
Põltsamaa Vallavalitsus ja
vallavolikogu komisjonid
hindasid planeeringumenetluse jätkamise vajadust
ning arvati, et Puurmanis
ei ole enam sellise planeeringu vajadust ja planeeringu menetlemine tuleb
lõpetada.
3. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega
nr 2-3/2019/152 on lõpetatud Umbusi külas Kaldaveski detailplaneeringu
koostamine ja tunnistatud
kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 6.10.2009 korraldus nr 400 detailplaneeringu algatamise kohta.
Planeeringust huvitatud
isikuks oli Solbjørg Margreta Sørgard, kes soovis katastriüksuse 61605:003:0063

piires saada ehitusõigust
kauplus-kohviku, garaaži,
basseini, grillikoja ja tehnovõrkude
ehitamiseks.
Ehitusõiguse
saamiseks
planeeriti vähendada Umbusi jõe ehituskeeluvööndit. Planeeringuala suurus
oli ligikaudu 5 hektarit.
Planeeringuala piirneb riigi
kõrvalmaanteedega 14176
Annikvere-Umbusi
ja
14177 Neanurme-Umbusi.
Planeeringut ei ole koostama hakatud ja ei ole jätkuvalt teada selle koostamise
huvist. Kaldaveski kinnistu
omanik on OÜ Veskivee
(registrikood:
10963857)
ja ettevõtte juhatuse liige
Andres Uibomäe, kes on
teadaolevalt
planeeringu huvitatud isik. Andres
Uibomäele saadeti kaks ekirja, et teada saada huvist
planeeringut koostada või
lõpetada selle koostamine.
Kirjadele ei vastatud, millest saab järeldada huvi
puudumist
planeeringu
koostamiseks ja planeeringu koostamine lõpetati.
4. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega
nr 2-3/2019/153 on lõpetatud Väike-Kamari külas,

Tampsi detailplaneeringu
koostamine ja tunnistatud
kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 14.03.2006 korraldus nr 94 detailplaneeringu
algatamise kohta.
Planeeringust huvitatud
isikuks oli Kristi Joosu,
kinnistu omaniku Janek
Tombaku volitatud isik,
kes soovis katastriüksusele
61604:001:0054 ehitusõiguse, hoonestusala, transpordimaa, tehnovõrkude ja
servituudivajaduste määramist.
Planeeringuala
suurusega ligikaudu 10
hektarit piirneb riigi kõrvalmaanteega PikknurmePõltsamaa.
Planeeringut ei ole koostama hakatud ja ei soovita
seda ka edaspidi. Planeeringuala
katastriüksus
kuulub alates juulist 2015
Tartu
Hoiulaenuühistule, kes soovis planeeringu
koostamise lõpetada.
5. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/154 on
lõpetatud
Väike-Kamari
küla Vildi maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks
18.08.1998 Põltsamaa Val-

lavalitsuse korraldus nr
304 detailplaneeringu algatamise kohta.
Planeeringust
huvitatud isikuks oli maaüksuse
omanik Milvi Kaha, kes
soovis
katastriüksusele
tunnusega 61604:001:0840
ehitusõigust
ettevõtluse
arendamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,6 ha ja see piirneb riigi
kõrvalmaanteega Pikknurme-Põltsamaa. Planeeringut ei ole algatamise korralduse alusel koostatud,
sest Milvi Kaha müüs Vildi
kinnistu
(katastritunnus
61604:001:0840) 1999. aastal
ja planeeringu koostamise
huvi lõppes. Milvi Kaha
andis nõusoleku 1998. aastal algatatud Vildi detailplaneeringu lõpetamiseks.
Planeeringu
lõpetamise otsustega saab tutvuda
Põltsamaa valla veebilehel:
www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või tööpäevadel
Põltsamaa Vallavalitsuses,
Lossi tn 9.
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KULTUUR JA VABA AEG

Jõgevamaa
puuetega inimeste
perepäev

ÜLESKUTSE

KALAPÜÜGIVÕISTLUS PUURMANIS
Laupäev, 27.04 kell 09:00
Kalapüügivõistlus Pedja kevad 2019 (Pedja jõgi, Puurmani)
Kogunemine Puurmani raamatukogu ees.
Ajakava: 09.00 – 09.45
Registreerimine 09.45 – 10.00
Võistluse avamine ja siirdumine püügipaika
10.00 – 13.00 Püügiaeg
13.00 – 14.00 Kaalumine, autasustamine.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda korraldab 22.
mail algusega kell 11.00
Mustvee Kultuurikeskuses Jõgevamaa puuetega
inimeste perepäeva.

LAVASTUS PUURMANI RAHVAMAJAS
Pühapäev, 28.04 kell 17:00
“...ja siis tuleb siia Kuningas!” (Puurmani Rahvamaja)
Lavastus „ ...ja siis tuleb siia Kuningas!“ räägib meile loo ühest
täiesti tavaliselt linnakesest, kus elavad erakordsed inimesed. Või
siis loo ühest erakordsest linnakesest, kus elavad täiesti tavalised
inimesed.

REGISTREERI KOHVIKUTE PÄEVAKS OMA KODUKOHVIK!

FITGAMES PÕLTSAMAAL
Laupäev, 11.05 kell 10:00
FitGames 2019 I etapp (Põltsamaa kunstmuruväljak)
RUTIKVERE MEIEREI TAASAVAMINE
Laupäev, 11.05 kell 12:00
Rutikvere meierei taasavamine (Kütimäe, Rutikvere)
90 aastat tagasi avati Rutikveres kohaliku piimaühisuse meierei.
Vahepeal jõude seisnud hoone on viimase aastaga saanud uue
sisu ja kuue ning kujunenud üheks agraarajaloo pärliks. Meierei
taasavamise puhul saab näha näitemängu, mängib puhkpilliorkester ja tehakse koha peal võid.
EMADEPÄEVA KONTSERT PÕLTSAMAAL
Pühapäev, 12.05 kell 17:00
Emadepäeva kontsert (Põltsamaa kultuurikeskus)
Esinevad Liis Lass ja Taavi Otsus. Emadele toimub traditsiooniline
tordiloos.
MUUSEUMIÖÖ 2019 PÕLTSAMAAL
Laupäev, 18.05 kell 18:00
Muuseumiöö “Öös on mustreid” 2019 (Põltsamaa muuseum)
Kord aastas, laupäevasel maiõhtul avavad muuseumid ja teised
mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et
tähistada üleeuroopalist muuseumiööd.
SÜNDMUSED VEEBIS
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.
* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse eest vastutab
ürituse korraldaja.
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Põltsamaa kohvikute päev toimub
tänavu 18. augustil. Kui oled
mõelnud, et just sina koos pere või
sõpradega võiksid sel aastal oma
kodukohvikus kostitada külalisi,
anna meile sellest teada. Saada

Hea noorsootöövaldkonnas
tegutseja!

Lisainfo Karin Tõnts, tel 5664 3777.

Näitemängupäev Aidus

Oled oodatud 2. mail kell 14–17 noorsootöö ümarlauale Lustivere kultuurimajja.
Teemad:
* Laste ja perede profiili noorsootöö
valdkonna kokkuvõte.
* Noorte ja noorsootöötajate tunnustamisüritus.
* Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse
rahastus. Toetuse taotlemine.
* Infominutid; arvamused; rõõmud ja
mured.
* Tänusöök ja vabavestlus.
Palun mõttes kaasa võtta edulugu, mis
on seotud noor(t)ega. Edasta info ka huviringide juhendajatele ja kolleegidele,
kes on seotud noorsootöö valdkonnaga!
Info ja registreerimine telefonil 5394
3940 või e-posti aadressil annika.kallasmaa@poltsamaa.ee

PV

Sündinud Põltsamaa vallas

aadressile karintonts@gmail.com
oma kohviku nimi, aadress ja
kontaktandmed. Kohvikuid saab
registreerida 20. maini.

11. aprillil toimus Aidu lasteaed-algkoolis Põltsamaa piirkonna lasteaedade
näitemängupäev, millest võttis osa ligi
100 Põltsamaa valla koolieelikut. Tulla ei
saanud vaid Adavere lapsed, keda kimbutasid sel päeval haigused.
Koolieelikute rühmad kandsid ette tõlgenduse mõnest tuntud muinasjutust.
Põltsamaa Tõrukese lapsed mängisid
„Punamütsikest ja kurja hunti”, MARI
lavastus kandis pealkirja „Mida Miki ei
õpi, seda Mihkel ei tea”.
Aidu koolieelikud etendasid loo „Väikestele väikesed ülesanded”, Pisisaare
algkooli lasteaiarühm „Kuidas Karu reisis Aafrikasse” ja Lustivere etendus kandis nime „Sajajalgne”. Puurmani koolieelikute näitemäng oli „Kadunud täpid”,
Esku ja Kamari laste ühisetendus kandis
nime „Mina ja rõõmsad nukud”.
Näitemängupäeva juhtis lõbus röövlipealik, tantsu- ja mängujuht Maia. Kõik
osavõtjad said kingiks šokolaadimedali ja iga lasteaed sai mälestuseks Marju
Kõivupuu “Pärandiaabitsa”.

Kavas:
Ohvriabi ja emotsioonide
juhtimine - Rita Kaasik ja
Kertu Soonberg.
Õige hingamine ja selle
tähtsusest - Ly Jõe.
Proviisor Kristi Väits
tutvustab ravimimaailmas
toimuvat ja räägib inkontinentsusest.
MTÜ Eesti Omastehoolduse juhatuse liige Helle
Lepik - omastehooldaja ja
tema jõuvarude toetamine.
Esineb Ruthi Laulustuudio. Lastega tegeleb Riina
Müürsepp.
Pildislaidid
eelmiste aastate perepäevadest.
Huvilistele toimub Mustvee linna vaatamisväärsusi tutvustav ekskursioon.
Üritus on tasuta. Orienteeruv lõpp kell 15.40.
Kokkuleppel on võimalus kasutada tasuta transporti: Põltsamaa – Jõgeva
– Mustvee – Jõgeva – Põltsamaa.
Palume soovist kasutada
transporti teatada hiljemalt
15. maiks. Täpsem info
telefonil 5347 2933.
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KAARE PÕDER

Sündinud veebruaris
GREGOR MATTIAS TAMM
LISANDRA LEHTLA
BRUNO OJAMETS
JARKO TORNIMAA
MARKUS KIRSIPUU
SIMOR AGU

Sündinud märtsis
HUGO JEFIMOV
RANET KRASMAN
MELISSA VEERE
KAROLIN PRIVITS
JAREK KARU
STEFANI ÕUNAP
HELDI MIINA ARUOJA
SUSANNA AARE

Põltsamaa Vallaleht

Lahkusid meie seast
Veebruaris
TOIVO PARTS
VILVE KÜTT
FAIINA REEST
HILLAR RAUDLA
PEETER KEES
VILMA KONT
AIME AUG
HELGA SULTS
HELI PALMSAAR
AINO ALAVERE
VILJAR TAKS
LIISI SAARELA
HELDUR LIIV
JAAN PALTS
LEELI LEPIK

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Järgmine Põltsamaa Vallaleht ilmub 15. mail.

07.05.1948 - 03.02.2019
21.01.1936 - 04.02.2019
05.11.1939 - 04.02.2019
02.10.1945 - 05.02.2019
20.12.1949 - 05.02.2019
12.10.1952 - 08.02.2019
04.04.1936 - 11.02.2019
15.12.1926 - 16.02.2019
02.09.1948 - 19.02.2019
05.08.1951 - 21.02.2019
15.07.1962 - 24.02.2019
24.12.1933 - 26.02.2019
10.06.1930 - 27.02.2019
27.05.1957 - 27.02.2019
07.02.1931 - 28.02.2019

Märtsis
Jüriküla
Põltsamaa linn
Võisiku küla
Põltsamaa linn
Adavere alevik
Põltsamaa linn
Vägari küla
Põltsamaa linn
Adavere alevik
Puurmanni alevik
Põltsamaa linn
Alastvere küla
Pajusi küla
Pisisaare küla
Põltsamaa linn

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

HILJA TURRO
AINO KÜLVJA
AIME PIHLAK
KALEV SIIMER
EEDO TÕU
VASSILI BOIKO
TÕNIS PIRN
MAIMU RUDI
ROLAND PENT
VÄINO AARDE
EERIK RÄÄK
VELLO PÄRNASALU
ENE OHTLA
MAIRE ÕUNAPUU

10.05.1935 - 03.03.2019
10.05.1950 - 05.03.2019
21.08.1953 - 05.03.2019
09.10.1940 - 06.03.2019
14.09.1935 - 09.03.2019
01.07.1927 - 11.03.2019
09.03.1943 - 11.03.2019
24.10.1928 - 14.03.2019
07.04.1951 - 14.03.2019
23.04.1937 - 15.03.2019
23.07.2006 - 15.03.2019
31.01.1951 - 20.03.2019
17.07.1947 - 25.03.2019
02.12.1946 - 30.03.2019
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