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UUDIS
Põltsamaa vallas elab
9696 inimest
Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris
01.07.2019 seisuga on 9696,
neist Põltsamaa linnas elab
3929 inimest.
Esimesel poolaastal sündis Põltsamaa valda 45 uut
ilmakodanikku ning meie
seast lahkus 74 inimest.
Põltsamaa valda registreeris oma elukoha 130 inimest, kuid samal ajal läks
mujale elama 160 inimest.
Vallasiseselt vahetas elukohta 155 inimest.
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SA Põltsamaa Sport
juhina jätkab Margus
Metsma

Tänavu ehitati Veski tänavale välikorvpalliväljak kaasava eelarve rahadega.
Innustatuna
elanike
suurest huvist kaasava
eelarve vastu, otsustas
Põltsamaa vallavolikogu
suurendada
järgmiseks
aastaks kaasava eelarve
mahtu 50 000 euroni.
Põltsamaa valla arengukava koostamisel pidas
vallavalitsus heaks saavutuseks, kui 20 000 euro
suurusesse
kaasavasse
eelarvesse laekub 10 ette-

panekut. Esimesel aastal
oli aga huvi ligi kaks korda
suurem: laekus 19 ideed,
millest 17 jõudis lõpphääletusele. Ideede kogumaksumus oli 172 000 eurot.
„Kaasava eelarve protsessis esitatavate ideede
tegevused on suunatud
elukeskkonna parendamiseks ja piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks.
Väga oluline lisandväär-

korda”.
Ideede esitamisel tuleb
esitada edaspidi ka kinnistu omaniku nõusolek, kui
investeeringuobjekti
kavandatakse riigi- või eramaale. Samuti saab edaspidi ettepanekute poolt
hääletada vaid elektrooniliselt.
„Huvi
paberhääletuse
vastu oli vähene. Lisaks
tõi see kaasa olulist lisa-

tööd ja -kulu,” ütles Klaos.
„Elektrooniline hääletamine aktiviseerib ka inimesi
endale tegema ja kasutama
ID-kaarti või mobiil-ID”.
2020. aasta kaasava eelarve ettepanekute voor avatakse juba selle aasta lõpus.
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Põltsamaa vald pakub võimalust loobuda hauaplatsist

Tänuavaldus
Tuhat tänu teile, kes
olete aastatel 2016–2019
aidanud hea sõna, mõtte või teoga otsida, leida ja korrastada meie
Põltsamaa kihelkonnast
pärit Vabaduse Risti
kavaleride ja Vabadussõjas langenute haudu:

tus nende juures aga on, et
need on tegevused, mille
vajadust märkavad ja peavad oluliseks valla elanikud ise,” ütles Põltsamaa
vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Kristi Klaos.
50 000 eurot moodustab
0,35% kogu valla eelarvest.
Vallavolikogu
otsustas
veidi täpsustada ka „Kaasava eelarve menetlemise

Foto: Raivo Suni

Sander Matson, Martin
Matson, Ander Venno, Robin-Martti Lääts, Sander
Pikson, Kert Kreitsberg,
Rene Kreitsberg, JakobVilhelm Maikalu, Lauri Piller, Marcus Samm,
Renno Samm, Rene Vasar,

Põltsamaa kalmistuvaht
Madis Roio, kalmistuvahi abi Vahur Maiste,
Arnold Kull, Jaan Soone,
kapten
Enno
Paatsi, lipnik Margus Viru,
kapral Indrek Aru, veebel Rannar Kerge, major Ants-August Nurk,

Põltsamaa
vallavalitsuse kultuuritöö spetsialist
Ülle
Ottokar,
Raimo Metsamärt Põltsamaa Teatajast, Jaan
Lukas ja Toomas Reinpõld ajalehest Vooremaa,
Ain Krillo ja Mati
Strauss
Vabadussõja
Ajaloo
Seltsist.

Põltsamaa noorkotkaste
rühmaülem, reamees Neeme Küppar, noorkotkad

Jõgeva
Vabadusvõitlejate
Ühendus

Põltsamaa vallavalitsus
võtab vastu avaldusi inimestelt, kes tahavad loobuda
Põltsamaa valla kalmistutel
hauaplatsidest, mida ei soovita enam hooldada.
Põltsamaa linna kalmistuvahi Madis Roio sõnul on
linna kalmistul kuni paarsada hooldamata või rohtunud
hauda. Sageli on tegemist
kalmudega, mida hooldasid
lahkunu esimese ringi järeltulijad, nende lahkumise järel
on aga hauad jäänud hooldamata.
Samal ajal laieneb kalmistu uute hauaplatside arvelt.
Hooldamata kalmud rikuvad
kalmistu üldist väljanägemist
ja tekitavad rahulolematust
naaberplatside omanike seas.

Et tagada kalmistu territooriumi mõistlik kasutus ja vähendada
hooldamata haudade arvu, pakub
Põltsamaa vallavalitsus inimestele
võimalust
loobuda nendest
haudadest, mida
Põltsamaa kalmistu.
Foto: Raivo Suni
ei soovita enam
soovitakse loobuda;
hooldada.
3) kontaktandmed, kelle
Avaldus tuleb vormistada
poole
pöörduda täpsustavate
lihtkirjalikult ja selles tuleb
küsimuste
korral.
ära näidata järgmised andAvaldus
tuleb saata Põltmed:
samaa
vallavalitsuse
e-posti
1) inimese nimi, kelle
hauaplatsist soovitakse loo- aadressile info@poltsamaa.ee
või tuua Põltsamaa vallavabuda;
2) avalduse esitaja seos lä- litsuse kantseleisse Lossi tn 9.
hedasega, kelle hauaplatsist
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SA Põltsamaa Sport juhatuse liikme leidmiseks
korraldatud avaliku konkursi võitis Margus Metsma, kellega nõukogu sõlmis 3-aastase töölepingu.
Sihtasutuse juhi konkursile laekus kaks kandideerimisavaldust. SA Põltsamaa Sport nõukogu kohtus
juunis mõlema kandidaadiga ning valis juuni lõpus
toimunud koosolekul häälteenamusega juhatuse liikmeks Margus Metsma.
Metsma on lõpetanud
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna, töötanud
Põltsamaal kehalise kasvatuse õpetajana ja eraettevõtjana. 2016. aastal valiti
ta Eesti aasta kergejõustikukohtunikuks.
Metsma on juhtinud sihtasutust Põltsamaa Sport
2006. aastast.
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Muutuvad vastuvõtuajad sotsiaalosakonnas
Põltsamaa vallavalitsus
annab teada, et 1. septembrist
2019 muutuvad sotsiaalosakonna vastuvõtuajad.
Uued vastuvõtuajad on
teisipäeviti ja neljapäeviti kell
9–12 ja 13–16.
Vastuvõtuaeg ajaliselt ei
vähene, kuna senine kolmapäeva hommikupoolne vastuvõtuaeg viiakse üle neljapäeva pärastlõunale.
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PLANEERINGUTE KEHTESTAMINE
MARI, PAALA JA KALE KATASTRIÜKSUSTE
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Põltsamaa vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, et Põltsamaa vallavalitsuse
30.07.2019 korraldusega nr 2-3/2019/364 kehtesta�
Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering
Väike-Kamari külas.
Planeeringu koostas OÜ GPK Partnerid planeerija Jane
Asper ja planeeringust huvitatud isik Eve Sauemägi.
Planeeringuga ei muudetud Põltsamaa vallavolikogu 17.12.1998 määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringuala suurus
on 1,9 ha ja see paikneb Mari kinnistu katastriüksusel nr 61601:001:0629, Paala kinnistu katastriüksusel 61601:001:0628 ja Kale kinnistu katastriüksusel
61604:001:1320.
Planeeringuga on Mari ja Paala katastriüksustele määratud hoonestusalad, tehnoraja�sed, juurdepääsud,
servituudipiirkonnad ja antud ehitusõigus kuni kahekordsete hoonete ehitamiseks. Hoonestusalad on planeeritud väljapoole Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndit.
Juurdepääs Mari ja Paala katastriüksustele on mööda
Kale katastriüksusel paiknevat teed, mille avalikuks kasutamiseks on sõlmitud notariaalne isiklik kasutusõiguse leping Põltsamaa vallavalitsuse kasuks.
Planeeringu koosseisus ei olnud vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeritud tegevustega ei ole e�e näha olulisi nega�ivseid mõjusid
sotsiaalsele, kultuurilisele ega looduskeskkonnale, kui
planeeritud tegevused teostatakse vastavalt planeeringule ja seadusandlusele.
Teavet kehtestatud planeeringu kohta saab Põltsamaa
valla veebilehe lingilt www.poltsamaa.ee/detailplaneeringud ja osast „kehtestatud detailplaneeringud“,
samu� vallavalitsuse planeeringuspetsialist An� Annuse käest tel: 776 8567; e-kiri: an�.annus@poltsamaa.
ee.
An� Annus

planeeringuspetsialist

Tänuavaldus
MTÜ Esku GYM tänab
kõiki toetajaid ja abistajaid,
tänu kellele sai toimuda üritus nimega “Sportlik Perepäev Eskus”.
Täname Põltsamaa Vallavalitsust, tänu kellele saime
üritust läbi viia!
Täname Põltsamaa Teatajat, tänu kellele meie ürituse
info jõudis inimesteni!
Täname MTÜ MTJi, kes
tegeles toitlustusega!
Täname Roadwolﬁ, tänu
kellele saime pakkuda lisaväärtusi meie üritusele ja
puistas nänni ka auhinnakottidesse!
Täname E-Piima, kes andis samuti lisaväärtust meie
üritusele, pakkudes oma tooteid ja puistas neid ka auhinnakottidesse!
Täname Kommipommi,
kes täitis kõigi suud magusaga ja premeeris osavamaid!
Täname Ingmani kes pakkus jäätist ja puistas nänni ka
auhindadesse!
Täname Ojatare Talu, kes
täitis auhinnakotte!
Täname politseid, kes tuli
tehnikat näitama, ja lõvi Leod
kes jagas kommi.
Täname Kajalmiine OÜ`d,
kes jagas auhindu!
Täname Anneli Lepik`ut,
kes pani välja peaauhinnad.
Täname
Meemeistreid,
kes pakkusid oma toodangut

maitsta ja puistasid neid ka
auhinnakottidesse.
Täname jahimehi, kes tegid selle ürituse tarvis vorstikesi.
Täname HC GYM`i kes jagas auhindu.
Täname Oriﬂame, kes jagas auhindu.
Täname Heapidu, kes
meid toetas.
Täname Valve Varikut,
kes jagas auhindu, et oleks
pehmem ja soojem tududa!
Täname Pille Kangur`it,
kes kosutas võitja-peresi kasti
jäätisega.
Täname Rullmassaaz Põltsamaal, kes pani välja kinkekaardi!
Täname hobuseid, kes sõidutasid lapsi.
Täname meie suuri abistajaid: Sven Rümmel, Tarmo
Orr, Ain Kuusk, Eerik Arvi,
Toivo Tõnson, Kõo Agro,
Esku Külaselts MTÜ, Esku
Pood, Roland Sälik, Maili Lillepõld, Luule Moroz, Viktor
Moroz, Valve Varik, Gedter
Tõniste, Sander Skripkin,
Valmar Valtin, Karoliine Moroz, Kaily Jõesoo, Leonardo
Moroz, Elmut Tõniste, Kaspar Põder, Gedtlin Tõniste,
Lenard Moroz, Tauno Siiboja, Kermo Harak, Gerret-Keit
Tõniste, Ranno Pärt, Ilmar
Susi.
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Juulikuust alates muutus surnu lähedaste asjaajamine
Nüüd pole leinajal vaja lähedase surma registreerimiseks enam perekonnaseisuametniku poole pöörduda,
kuna surmatõendi väljastab
tervishoiuteenuse osutaja.
„Selleks, et vähendada
omaste jalavaeva niigi raskel
ajal ja säästa neid asutuste vahel erinevate tõendite
hankimisest, hakkasid pärast põhjalikke arendustöid
registrid surmainfot elektroonselt vahetama,” rääkis
siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.
„Juulikuust on arsti tuvastatud surma fakt kohe rahvastikuregistris ning lähedased saavad ka surmatõendi
tervishoiuasutusest. E-riik
astus taas ühe sammu edasi
ning muutus inimesekesksemaks.”
„Iga uue süsteemiga kohanemine võtab alguses aega
ja kõik ei pruugi täpselt toi-
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mida nii nagu algselt plaanitud,” ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise
ja innovatsiooni asekantsler
Kalle Killar.
„Praegusel juhul on tegemist projektiga, mis muudab oluliselt senist praktikat.
Seetõttu palume osapooltelt
kannatlikkust ja mõistvat
suhtumist.”

„Inimesed, kes tervishoiutöötaja poole lähedase surma
pärast pöörduvad, on suure
pinge all ja igasugune matmisega seotud asjaajamine
on neile veel lisakoorem,”
sõnas
e-surmasündmuse
juhtrühma ja Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige
Andres Lasn. „Elektroonilise
surmateatisega saame nende

inimeste elu sel hetkel ühe
sammu võrra kergemaks
teha ning arstidena ise surmaandmed
rahvastikuregistrisse saata.
Register väljastab eeltäidetud surmatõendi ning
inimene ei pea enam perekonnaseisuametniku juurde minema, vaid saab kohe
matusekorralduse, pärimise
ja muude tegevustega alustada.”
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi
surma
registreerimise lihtsustamise
ühisprojekt sisaldas IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on esimese
etapiga
arendusprojektis,
mille kaugem eesmärk on
muuta kogu surmaga seotud
asjaajamine
paberivabaks
ning võimalikult mugavaks
kõigile osapooltele.
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VALLAVOLIKOGU ISTUNGIL
Põltsamaa vallavolikogu
I koosseisu 26. istung toimus 18. juulil Tapikul.
Istungil osales 13 volikogu
liiget,
päevakorras oli 6 punkti.
1.
Otsustati
taotleda
keskkonnaministeeriumilt Roosi kinnisasja (kinnistu registriosa number
2922635,
katastritunnus
61605:001:0285,
pindala
1430 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%,
riigivara
objekti
kood
KV44176), asukohaga Mällikvere küla, Põltsamaa
vald tasuta üleandmist
Põltsamaa valla omandisse.
2.Muudeti
Põltsamaa
vallavolikogu 22. märtsi
2018 otsust nr 1-3/2018/16
„Vee-ettevõtja määramine
ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine“
ning määrati Põltsamaa Varahalduse OÜ (registrikood
10985184) vee-ettevõtjaks
Põltsamaa vallas Põltsamaa
reoveekogumisalal
ning
Adavere aleviku, Kamari
aleviku, Kalme küla, Neanurme küla, Pisisaare küla,
Vägari küla, Esku küla ja
Lustivere küla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga kaetud
aladel alates ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni taristu
omandiõiguse
üleminekust kuni 31. juulini 2039.
3. Otsustati algatada riigihankemenetlus sõiduauto
kasutusrendile võtmiseks
Põltsamaavallapäevakeskusele.
4. Otsustati anda luba
aktsiaseltsile TarMets (registrikood 10051040) Jõgeva maakonnas Põltsamaa
vallas Tammiku külas asuva kinnisaja registriosa nr
835535 (lähiaadress Ma-

dise-Välja, katastritunnus
61102:001:0235,
suurus
33,86 ha) ja Tapiku külas
asuva kinnisasja registriosa nr 51235 (lähiaadress
Kople-Jaani,
katastritunnus 57302:001:0150, suurus
37,24 ha) omandamiseks.
5. Kuulati rahandusosakonna juhataja Piret
Nõmmiksaare ettekannet
Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020–
2023 koostamise kohta.
6.
Kuulati
vallavanem
Margus
Möldri
ettekannet
vallavalitsuse
tegemiste
kohta.
Istungi lõpus andis Reet
Alev volikogu esimehele Andres Väänile üle
vallaelanike
pöördumise koos rahvaalgatuse
korras esitatud vallavolikogu otsuse eelnõuga.
Järgmine vallavolikogu
istung toimub 15. augustil.

Põltsamaa vallavolikogu I koosseisu 25. istung
toimus 20. juunil Viljandi
mnt 3 saalis.
Istungil osales 17 volikogu liiget, istungi päevakorras oli 7 punkti.
1. Muudeti Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korda.
2. Muudeti kaasava eelarve menetlemise korda.
3. Muudeti Jõgevamaa
arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019–2022.
4. Otsustati lõpetada
Puurmani Mõisa Sihtasutuse tegevus 31. augustil 2019.
Puurmani Mõisa Sihtasutusega seotud varad ja kehtivad töölepingud antakse
üle Puurmani Mõisakoolile.
5. Otsustati lõpetada
Sihtasutuse
Põltsamaa
Lossi ja Parkide Arendus
tegevus 31. augustil 2019.

Sihtasutuse
Põltsamaa
Lossi ja Parkide Arendus
varad ja kehtivad töölepingud antakse üle Põltsamaa Vallavara OÜ-le.
6. Kuulati majandusosakonna juhataja Mark
Liivamägi ülevaadet majandusosakonna
tööst.
7. Kuulati abivallavanem Karro Külanurme
ettekannet
vallavalitsuse
tegemiste
kohta.
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.
ULVI PINT

Vallasekretäri abi

Valla kodulehel saab avaldada arvamust
Põltsamaa Vallavalitsus
ootab meelsasti tagasisidet
kõige kohta, mis puudutab
valla käekäiku. Selleks on
vallavalitsus avanud kodulehel poltsamaa.ee tagasisidevormi, mille leiab sinise
taustaga menüükastist.
Kodulehele saab jätta oma
arvamuse selle kohta, mis on
Põltsamaa vallas hästi, mis
halvasti. Mida peab muutma
ja mida üldse muuta ei tohi?

Arvamusi saab vallavalitsusele saata anonüümselt, aga
soovi korral võib tekstikasti
jätta ka oma nime ja kontaktid.
Tagasisidevormiga soovib
vallavalitsus anda elanikele
juurde ühe võimaluse rääkida kaasa Põltsamaa valla
arengus.
PV
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Põltsamaal avab uksed Perepesa

Saame tuttavaks

Kaja Keskküla

Põltsamaa Vallavalitsuse järelevalvespetsialist

Foto: Erakogu

Miks otsustasid kandideerida järelevalvespetsialistiks?
Olen põline põltsamaalane. Mitte kunagi pole olnud
soovi siit mujale elama minna. Viimased 10 aastat käisin
igapäevaselt Jõgeval tööl.
Oma endist tööd olin kevadeks teinud juba 26 aastat
ja tundsin, et aeg on midagi
muuta. Kui kuulutati välja
konkurss järelevalvesepetsialisti ametikohale, otsustasin kandideerida.
Loodan, et saan oma teadmiste ja oskustega panustada kodulinna turvalisusse.
Osutusin valituks ja nüüd
olen siis jällegi igapäevaselt
kodulinnas.
Mil määral oled oma varasemates ametites või tööelus puutunud kokku järelevalveteemadega?
Otseselt järelevalveteemadega ma kokku puutunud

ei ole. Varasemalt olin rohkem karistaja rollis. Karistusi küll ise ei mõistnud, kuid
vormistasin kriminaalasja
materjale kohtusse, et kohus
saaks teha kas oma süüdivõi õigeksmõistva otsuse.
Praegune ametikoht on
järelevalve – pigem selline
suuri probleeme ärahoidev
ja ennetav töö. Tööülesannete hulka kuulub ka vajadusel
karistamine kas sunniraha
või rahatrahvi näol, kuid
eelkõige vaataks esialgu, et
ehk saab ilma nendeta probleemsed kohad likvideeritud.Tahaks ju loota, et kõik
inimesed on ilusad ja head.
Millega hakkate oma ametis tegelema, millised on
peamised tööülesanded?
Põhiülesandeks on valla
heakorra, ehituse, kaevetööde, keskkonna ja avaliku
korra järelevalve. Osalen
hulkuvate loomade ja lem-

mikloomade
pidamisega
seonduvate küsimuste lahendamisel. Vast kõige lihtsam oleks seda lahti seletada
nii, et kõik eeskirjad, mille
osas ma järelevalvet teen,
ei ole välja mõeldud lihtsalt
niisama või inimeste kiusamiseks.
Selle kõige taga peitub
meie kõigi hea ja turvaline
elukeskkond. Võiks ju arvata, et mis sellest siis on, kui
ma oma kinnistul muru ei
niida. Tegelikult ei ole niitmise nõue heakorraeeskirjadesse kirjutatud ilu pärast,
see aitab ennetada tuleohtu.
Sama kehtib ehituse, kaevetööde, keskkonna ja avaliku korra osas. Iga asja tegemiseks on välja töötatud
reeglistik ja kui seda järgida,
siis saavad tööd kõigile ohutult teostatud, ei kujuta ohtu
ka tulevikus ja ei teki ettenägematuid pahandusi.
Kui ikka inimese käsutuses on kinnistu, millel on
lagunev hoone, siis peab ta
hoolt kandma, et nimetatud
ehitis oleks kõigile ohutu.
Et tuul ei saaks sealt haarata
ehitusmaterjali ja laiali paisata ning uudishimulikud
ei pääseks ehitisse kolama,
kus nad varingus kannatada
võivad saada või muul moel
endale kahju tekitada.
Oled ametis olnud juba
pool kuud, mis on selle aja
jooksul silma hakanud?
Mis on natuke teisiti, kui
seni ette kujutasid?
Selle aja jooksul, mis ma
ametis olen olnud, olengi
saanud juba tegeleda niitmata kinnistutega, varisemisohtlike hoonetega ja kiisukestega. Ega midagi väga
teistmoodi polegi. Kuna olen
ju ise selle piirkonna elanik,
siis kõik on enam-vähem nii,

nagu endale ette kujutasin.
Millised on Sinu valdkonnas suurimad väljakutsed
Põltsamaa vallas?
Tegelikult saavad paljud
probleemid alguse suhtlemisest või selle puudumisest.
Mina ei usu, et küsija suu
pihta lüüakse. Alati saab
ju nõu küsida. Ja teine pool
suhtlemisest, mida tahaksin rõhutada, oleks see, et
saagem ikka omavahel normaalselt läbi. Ei pea naabritega tüli norima ega kiusu
ajama.
Probleem, millele juba tahaks tähelepanu pöörata –
palun ärge pange oma kinnistutele loomadele toitu!
Minu ülesandeks on ka
hulkuvad loomad ja probleemid lemmikloomadega.
Kui asetada loomadele toitu oma kinnistule, siis lisaks
hulkuvatele loomadele meelitame kodudest ära teisi
loomi ja lõpuks ei saagi aru,
kes hulgub ja kes käib lihtsalt naabrinaise juures söömas. Siis ei saa me aidata ka
koduta jäänud loomi, et neile uued kodud leida, vaid pigem soosime nende elamist
tänavatel.

seamet neist veekogudest
veeproovid ja omavalitsusel on kohustus proovide tulemused avaldada
oma kodulehel. Suplusvee kvaliteeti hinnatakse
kahe näitaja põhjal: veest
otsitakse soole enterokokke ja Escherichia coli baktereid ehk soolekepikesi.
Soole enterokokid ja kolibakterid ehk soolekepikesed on tavalised ja levinud
bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus.
Kuna need bakterid võivad elada lühikest aega ka
väliskeskkonnas, on nad
head
indikaatororganismid vees võimaliku hiljuti-

se fekaalse reostatuse määramisel. Mida suurem on
nende kahe bakteri sisaldus
vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka
nn halbu mikroorganisme.
Põltsamaa vallas võeti
esimesed proovid 21. mail.
Nende tulemused olid
korras. 18. juunil võetud
proovidest ilmnes aga, et
Pajusi küla Tiigi kinnistu
supluskoha vee kvaliteet
ei vasta nõuetele – mõlema bakteri sisaldus oli
vees lubatust suurem.
Paar nädalat hiljem võetud
kordusproov oli korras.
Kolmandat korda võeti
Aidu tehisjärvest ja Pajusi küla Tiigi kinnistu

koolituste ajal saavad
vanemad jätta oma lapsed
mängutuppa hoidu. Edaspidi soovime kaasata ka
teisi spetsialiste vanemaid
huvitavaid teemasid
käsitlema või individuaalseid perekeskseid teenuseid pakkuma.
Perepesa on ellu kutsutud SA Lapse Heaolu
Arengukeskuse initsiatiivil ning sellesse võrgustikku kuuluvad veel
Perepesad Türil ja Viljandis. Peamiselt kuulub
meeskonda neli inimest:
perekeskuse juht, mängutoa juhendaja, psühholoog
ja ämmaemand.
Ootame teid Perepesaga
tutvuma Põltsamaa kohvikute päeval 18. augustil
aadressil Lossi tn 47,
Põltsamaa linn. Avatud
on kohvik peresõbraliku
menüüga, toimub beebide
võimlemistund, vestlusring ämmaemandaga,
saab piiluda tubadesse,
esitada küsimusi pesa
hoidjatele ning arutada
koos ootusi uue keskuse
tegutsemiseks.
Kohtumiseni Perepesas!
PV

Perepesa projektijuht: Mariin Sirk
Telefon: 5569 8564

Kaja Keskküla
Sünnipäev: 11. juuli
Haridus: Kõrgem haridus omandatud praeguses Tallinna Ülikoolis.
Teadmised korrakaitsest
on omandatud Tallinna
Politseikoolis
Hobid: Lugemine,
käsitöö, reisimine

Kus tunned puudust istepingist?

Küsitles
RAIVO SUNI

Suplusvee kvaliteedist Põltsamaa vallas
Terviseamet
soovitab enne rannamõnude
nautimist pöörata
tähelepanu, millised on
ametlikud supluskohad.
Nende kohta on olemas veekvaliteedi andmed, need on hooldatud
ja korrastatud ning nende
üle tehakse järelevalvet.
Põltsamaa vallas on terviseameti järelevalve all Aidu
tehisjärve, Pajusi küla Tiigi
kinnistu ja Kamari paisjärve supluskohad, mille
haldajaks on Põltsamaa
vallavalitsus. Et Kamari
paisjärves tehakse veepargi ehitustöid, siis see on
tänavu vaatluse alt väljas.
Kord kuus võtab tervi-

Septembris avab Põltsamaal uksed Perepesa,
mis hakkab paiknema
Põltsamaa linnas asuva
päevakeskuse ühes tiivas
aadressil Lossi tn 47.
See on kogukondlik
kooskäimise koht alates
beebiootusest kuni lapse
kooliminekuni, kuid ka
suuremate lastega pered
on väga oodatud. Vanemad saavad seal jagada
oma rõõme, muresid ja
kogemusi. Hubases ja
turvalises keskkonnas pakutakse tuge lapse arengu
ja vanemaks olemisega
seotud väljakutsetele.
Mõnusale kooskäimise
kohale lisavad väärtust
Perepesa mängutuba koos
lapsehoiuvõimalusega,
infomaterjalid erinevate
riiklike ja kohalike teenuste ning toetuste kohta,
võimalus saada eraviisilist
psühholoogilist või lapse
kasvamisega seotud nõu
oma ala asjatundjatelt,
osaleda lapsevanematele
mõeldud tugigruppides.
Perepesas hakkavad
toimuma koolitused, mis
toetavad lapsevanemaks
ja oma kaaslasele heaks
partneriks olemist. Nende

Istepingid Põltsamaal Lossi tänaval.

supluskohast proovid 16.
juulil. Ka nende kvaliteedinäitajad olid korras.
Viimane proov võeti 13.
augustil ja selle tulemused ei olnud lehe trükkimineku päeval veel teada.
Neile, kel põhjalikum
huvi Põltsamaa valla ametlike supluskohtade vee
kvaliteedi vastu, soovitame külastada Põltsamaa
vallavalitsuse kodulehte
https://www.poltsamaa.
ee/supluskohad.
Sealt
leiab ka viited terviseameti varasematele seiretele.
PV

Aeg-ajalt
on
iseäranis
eakamad
inimesed kurtnud, et Põltsamaal on vähe istepinke.
Tahaks teel poodi või arsti juurde jalga puhata, aga
pole kuhugi end toetada.
Samas on vallas päris mitmes kohas selliseid pinke,
mis on rohtu uppumas või
vihmas kulumas. Mõnda
neist pole võibolla viimased
paar-kolm aastat kasutatud.
Selleks, et kasutuseta pingid võiksid paremini teenida valla rahvast, palume
teada anda, millistel teelõikudel ja kus täpsemalt tun-

Foto: Raivo Suni

nete puudust istepinkidest.
Ettepanekuid pingivajaduse kohta võib saata aadressile info@poltsamaa.ee või
tuua kirjalikult vormistatuna Põltsamaa vallavalitsuse kantseleisse Lossi tn 9.
Vallavalitsus kogub saadud info kokku ja püüab
leida parima lahenduse. Mõnel juhul võib see
võtta
natuke
rohkem
aega, kui pinki soovitakse näiteks paigutada
mujale kui valla maale.
PV

Põltsamaa Vallaleht
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KULTUUR JA VABA AEG

Puurmani Eakate
Selts pidas esimest
sünnipäeva

REEDE, 16. AUGUST KELL 19

NEDSAJA KÜLA BÄND (PAJUSI AIT-KUIVATIS)

Nedsaja Küla Bänd ühendab kolme pillimeest, kes on
kokku seganud väga laiahaardelise peomuusika kompo�. Omanäolisteks tantsulugudeks on saanud paljud
rahvalaulud, levimuusika hi�d ja energiast tulvil lood
näiteks Iirimaalt ja Kanadast. Avatud aidakohvik. Pilet
5 eurot.
LAUPÄEV, 17. AUGUST KELL 13

TAPIKU KOHVIKUTE JA TEATRI PÄEV
(TAPIKU KÜLAMAJAS JA KÜLAPLATSIL)

Kohvikud avatakse kell 13. Kell 15 esineb Albu Rahvateater komöödiaga. „Realiseerimiskeskus ehk isekusest lah�saamise lühikursus“. Pilet 3 eurot. Vihma korral
toimub üritus Tapiku mõisas.
PÜHAPÄEV, 18. AUGUST
PÕLTSAMAA KOHVIKUTE PÄEV (PÕLTSAMAA)

VII Põltsamaa kohvikute päeval täidavad kodukohvikud
maitse- ja kultuurielamustega terve Põltsamaa linna.
REEDE, 30. AUGUST KELL 19
SUVELÕPUPIDU: KARL-ERIK TAUKAR BAND,
TERMINAATOR, TUNGEVAAG & RAABAN
(PÕLTSAMAA LOSSIHOOV)

Sissepääs avaneb kell 19 ning Karl-Erik Taukar Band
alustab kell 20. 30-aastane Terminaator ning Jaagup
Kreem on Põltsamaal ala� oodatud ning seekord
on laulude nimistus ka uued hi�d viimaselt ilmuvalt
plaadilt! Jass koos ansambliga võtab ohjad üle kell
21.30. Suvelõpupeo kulminatsioon saabub kell 23, kui
Põltsamaal võtavad esimest korda kohad sisse TUNGEVAAG & RAABAN!!!
LAUPÄEV, 14. SEPTEMBER KELL 11
PUURMANI–LAEVA SÕPRUSKOHTUMINE SPORDIS

(PUURMANI STAADION)

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.

POLTSAMAA ROOSISAAREL

23. augustil

* Kultuurikalendris avaldatud andmete õigsuse
eest vastutab ürituse korraldaja.

Lahkusid meie seast

28. septembril kell 11-16

* Mihklilaat

NB! Kutsume laadale kaupa müüma Puurmani piirkonna ja Põltsamaa valla
aiapidajaid, talunikke ning väiketootjaid. Registreeru info@poltsamaa.ee!

* Inspiratsiooniseminar “Miks on maal hea elada?”
* Orienteerumismäng “Tunne Puurmani alevikku!”
* Uksed avavad ettevõtjad ja valla allasutused
* Kohalikke maitseid tutvustavad kogukonnakohvikud

Tule perega avastama Puurmani!
Lisainfo www.poltsamaa.ee/puurmani

Järgmine leht ilmub 18. septembril.

Juulis
URMAS RUMP
OLGA TALJA
AILI VIŠNJAKOVA
MART LILLEVERE
LY HOLLO
EHO LIIV
ENDEL RAUD

24.10.1973–02.06.2019
14.02.1945–04.06.2019
07.09.1937–12.06.2019
25.04.1956–13.06.2019
30.10.1948–18.06.2019
27.04.1962–26.06.2019
02.08.1953–27.06.2019

Põltsamaa linn
Võisiku küla
Adavere alevik
Pisisaare küla
Puurmani alevik
Pisisaare küla
Mällikvere küla

Juunis
ENN SAAREMÄGI 23.02.1943–02.07.2019
VARDO-JAAN
20.01.1946–10.07.2019
KÕKKUR
AIN VIILIP
24.12.1952–29.07.2019
ALEKSANDRA
26.02.1931–05.07.2019
MIKK
MAIE KERME
27.06.1936–02.07.2019
ÜLLE NOORMÄGI 26.05.1966–10.07.2019

Väljaandja: Põltsamaa Vallavalitsus,
Lossi 9, Põltsamaa
Tel: 776 8550
E-post: info@poltsamaa.ee

Adavere alevik
Võhmanõmme
küla
Lus�vere küla
Väike-Kamari
küla
Adavere alevik
Põltsamaa linn

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

Sünnipäevapidu toimus
13. juulil, aasta ja kaks päeva
pärast seltsi loomist. 39 seltsi liikmest oli kohale tulnud
27. Pidu algas tervitusega
vallavanem Margus Möldrilt. Ta õnnitles meie seltsi
esimese tegevusaasta täitumise puhul ja soovis edaspidiseks ikka jaksu. Saime
tervitusega e-kaardi ka sotsaaltööspetsialist Karmen
Allevilt. Tervituse luges ette
seltsi esinaine Maire.
Seltsi peole muusikat tegema palusime pillimees Aimar Pihlaku. Tema kena laul
meelitas pidulised kohe tantsima. Tantsimise ja kohvijoomise vahel tegime viktoriini.
Küsimused puudutasid kõik
Puurmani ümbrust, kuid
osutusid parajateks pähkliteks. Parimate teadmised said
premeeritud.
Pillimees Aimar oli nõus
hakkama fortuunaks, et loosida välja üllatusauhinnad
peol osalejate vahel. Auhinnad olid tervislikud. Esimene
üllatusauhind oli Tartu V-spa
kinkekaart. Teine üllatusauhind ja lohutusauhind olid
saadud sponsorluse korras
kohalikult mesinikult Jüri Elramilt. Need, kellele loosiõnn
naeratas, olid väga rahul.
Pidu meeldis osalejatele.
Soovijad said ennast registreerida ka augustikuisele
ekskursioonile.
Täname Põltsamaa valla
töötajaid, kes meid on toetanud. Täname seltsi liikmeid,
kes katsid rikkaliku kohvikulaua. Täname Aimar Pihlakut
hea muusika eest. Tänu ka
seltsi meestele Levile ja Heinole, kes aitasid meie ruume
kaunimaks muuta.
Toimunud peo moto oli
„Aeg kaob, rõõmud jäävad“.
Niimoodi
rõõmsameelselt
läheme vastu uuele tegevusaastale.
MAIRE NOORMÄGI

algusega kell 18.00
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